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Verslag Ledenraad Afdeling Parachutespringen KNVvL 
28 maart KNVvL Hilversum 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Harm van de Gevel (AB) 
 Simon Woerlee (AB) 
 Henny Wiggers (AB) 
 Jan Snijders (PCF) 
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Alfred Heitink (VPCT) 
 Teun Giljamse (CPV) 
 Ad Jongeneelen (ENPC) 
 Ton Pruisken (FD) 
 André Kiers (PCEH) 
 Caroline van de Graaf (PCMN) 
 Victor Spaan (POPS-NL) 
 Anneloes Maij (HBP) 
 Vincent de Goffau (toehoorder PCMN) 
 John Verstegen (toehoorder VPCT) 
Afwezig met kennisgeving: Peter Braun (SAW) 
 Rikus Renting (SBOP) 
 Herman Landsman (BSU) 
 René Pierlot (TU-7) 
Afwezig zonder kennisgeving: Jeroen van Amersfoort (SOE) 
***************************************************************************************************************** 
Het aantal stemmen is ruim voldoende voor een geldige vergadering. 
 
1. Opening 
Beerendonk heet alle aanwezigen welkom. Wiggers en Kramer zijn verlaat. 
 
2. Verslag vorige LR vergadering (13-12-2005) 
Pagina 1, punt 3A, 21-9-2005: De slapende paravereniging is eind 2004 opgericht, niet eind 2005. 
Pagina 2, punt 3D, Pruisken meldt ter verduidelijking dat hij bedoelde dat wanneer de individuele 
leden geen vertegenwoordiger kunnen leveren, ze geen stemrecht zouden moeten hebben. 
Notulen worden akkoord bevonden. 
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen. 
• 16 november 2005 => wordt goedgekeurd 
• 21 december 2005 => de AB66. nummers slaan op de nummering van brieven die door HBP 

verstuurd worden.  
• 18 januari 2006 => In 2006 wordt gestart met een nieuwe rigger opleiding. Het aantal 

stageplaatsen is momenteel echter beperkt. 
Punt 3D. Sanctie commissie, advies BVR. In de brief die door HBP verzonden is, stond dat in het 
geval van een sanctie de initialen worden vermeld. In de notulen staat echter dat de melding 
anoniem gehouden wordt. Dit laatste is juist, wat in de brief stond was onjuist. In de SP wordt de 
gesanctioneerde anoniem gehouden. De instructieteams worden overigens wel volledig 
geïnformeerd. 

 
3B. Open brief FD aan clubs. 
Doordat de stukken een week voor de vergadering verzonden zijn, heeft PCMN niet binnen het 
bestuur overleg kunnen plegen. Dit stuk zal behandeld worden bij punt 4, beleid AB para. 
 
3C. Brief FD procedure fatale ongevallen. 
De FD heeft contact gehad met de KLPD en slachtofferhulp. Er zal periodiek een medewerker van 
bureau slachtofferhulp bij de instructiegroep vergadering langskomen om instructie te geven in het 
voeren van slecht nieuws gesprekken. De FD zal in het geval van een dodelijk ongeluk de 
nabestaanden persoonlijk informeren. Dit is afhankelijk van de situatie.  
De politie mag nabestaanden pas informeren als aan allerlei voorwaarden is voldaan waardoor dit 
vaak zo laat gebeurt dat de nabestaanden het slechte nieuws al ontvangen hebben via andere wegen. 
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Om dit te voorkomen kunnen centra dit zelf doen, maar het is niet duidelijk of dit juridisch toegestaan 
is. Als bij de mededeling gemeld wordt dat de persoon die het bericht brengt niet namens een officiële 
instantie spreekt, zal er juridisch geen probleem zijn.  
De brief van de FD is een voorstel tot aanpassing. Er zal geïnventariseerd moeten worden wat er 
juridisch toegestaan is en wat de ervaringen in het verleden zijn. De FD wordt verzocht dit verder op 
te pakken. 
 
3D. Springtechnische cijfers 2005. 
Het aantal sprongen is redelijk constant gebleven. AO sprongen zijn sterk afgenomen. VV sprongen 
blijven constant. In het STJV zal waarschijnlijk gemeld worden dat de trend naar minder voorvallen en 
blessures zich nog steeds voortzet.  
Er bestaat het vermoeden dat niet alle voorvallen en blessures gemeld worden. Dit is echter niet te 
controleren zonder dat er weet is van specifieke voorvallen of blessures. Mochten leden van de LR 
zich afvragen of een voorval of blessure gemeld is, dan kan dit opgevraagd worden bij HBP.  
 
4. Beleid AB para 
De beleidsnotitie is opgesteld om de continuïteit te kunnen waarborgen voor de komende tijd. 
Daarnaast wil het AB weten hoeveel uren HBP besteedt aan bepaalde taken, wat wordt 
geïnventariseerd met behulp van urenstaten. Verder wil men een beter overzicht waar het geld aan 
besteed wordt en wil men nagaan of er wijzigingen nodig zijn. Het moet duidelijk zijn waar de 
prioriteiten van de afdeling liggen en of deze ondersteund worden door de KNVvL. Door de 
prioriteitenlijst uit te breiden met KNVvL taken kan duidelijk worden waarvoor de KNVvL nodig is. Er 
zal een lijst verzameld moeten worden van punten die de clubs aanleveren, welke misschien 
uitgebreider of belangrijker zijn dan de lijst die nu bij de centra neergelegd zijn. De afdeling moet zich 
ook afvragen bij wie welke punten thuishoren en of ze überhaupt wel bij de KNVvL thuishoren. De 
prioriteitenlijst moet niet statisch behandeld worden, maar een keer in de zoveel tijd geëvalueerd 
worden en eventueel herzien worden. Als er services zijn die niet genoemd worden, of juist wel 
genoemd worden in de lijst, wordt het zeer gewaardeerd als dit gecommuniceerd wordt aan het AB. 
FD gaat dit inventariseren. 
 
De FD is niet tevreden over keuzes die het HB KNVvL in het verleden genomen heeft. Vooral de 
situatie rond Terlet heeft voor ontevredenheid gezorgd. Daarnaast is er door het HB een 
contributieverhoging doorgevoerd voor het aantrekken van werknemers AS, maar zijn er sindsdien 
alleen mensen vertrokken. De FD wil graag weten hoe andere clubs daar over denken en biedt aan 
om de punten van andere clubs te verzamelen en hierover een notitie te schrijven.  
 
De afdeling zweefvliegen krijgt steeds meer tegengas van de andere afdelingen en het HB.  
 
De afdeling zal zich per jaar af moeten vragen of het zinvol is om uit de KNVvL te stappen of dat het 
beter is om te blijven. Mocht de afdeling verzelfstandigen, dan zal de afdeling het geld wat 
gereserveerd is binnen de KNVvL niet meekrijgen. De opties om uit de KNVvL te stappen worden 
opengehouden.  
 
5. Seminar Veiligheid en Training 
Omdat de evaluatie nog niet door het AB gezien is, zijn er geen stukken. Voor tandemmasters die niet 
aanwezig waren is afgelopen vrijdag een extra tandem seminar georganiseerd. Mensen die zich 
afgemeld hebben, hebben een verlenging gekregen tot 1 juni met de mogelijkheid om hun rating te 
behouden. Mensen die zich niet afgemeld hebben, krijgen geen verlenging.  
 
6. Stemverhouding Ledenraad parachutespringen 
De bedoeling van het nieuwe systeem was om de individuele leden de mogelijkheid te geven om toch 
naar de LR te komen en stemmen te hebben. Hier wordt in het huidige systeem niet of nauwelijks 
gehoor aan gegeven.  
Momenteel worden de statuten van de KNVvL gewijzigd.  
Vanuit de LR is ondanks een toezegging geen voorstel gekomen. De voorzitter haalt daarom het punt 
van de agenda.  
 
7. POD valschermspringen 
Hier is een toelichting bij geschreven door Overdijk, welke per email verzonden is. 
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In dit stuk staan een aantal positieve zaken, maar ook een aantal negatieve zaken. Negatieve zaken 
zijn bijvoorbeeld de overlegstructuur tussen piloten die moeilijker zal worden. Daarnaast valt FL100 
boven Seppe en Zeeland en FL120 boven Teuge tegen. De LVNL heeft aangegeven graag uniforme 
regels te willen, maar ze heeft ook aangegeven ontvankelijk te zijn voor lokale politiek. Het risico van 
individuele afspraken voor ieder centrum is dat de mogelijkheid bestaat dat LVNL alleen nog maar 
uniforme afspraken wil maken om de duidelijkheid te verhogen. Dit is in het verleden al eens gebeurd. 
Clubs kunnen echter door uniforme afspraken het gevoel krijgen dat de KNVvL niet meer de belangen 
van de individuele clubs behartigt. Het definitieve POD wordt uiterlijk 23 of 24 april verwacht.  
 
8. Wat verder ter tafel komt 
• POD is begonnen door Airproxen bij PCMN. PCMN kreeg van de KNVvL het verwijt dat ze 

afspraken ging maken die niet voor iedereen handig zijn. PCMN heeft echter alleen voor PCMN 
onderhandeld, ze hadden niet de bedoeling om landelijke afspraken te maken. PCMN zou graag 
bij het overleg van de KNVvL zitten. Ze is echter niet gevraagd om deel te nemen in de 
werkgroep. Ze geeft aan dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen en Hänseler aangedragen 
hebben als lid. HBP geeft aan dat PCMN niet gereageerd heeft op verzoek. Er is duidelijk geen 
goede communicatie geweest. Dit is een van de redenen dat PCMN het gevoel heeft dat de 
belangen niet goed behartigd worden. 

• ENPC dreigt een van haar DZ’s te verliezen, omdat het agrarisch gebied is. Dit kan een probleem 
zijn wanneer er iemand uit de omgeving van de DZ bezwaar maakt op het gebruik van het veld 
door para’s. Paymans heeft een brief geschreven, maar verder geen contact meer opgenomen. 
HBP zal Paymans vragen om contact op te nemen met Jongeneelen.  

• HBP verzoekt iedereen om zoveel mogelijk vragen voor de rondvraag en stukken uiterlijk 4 weken 
voor de vergadering aan te leveren. Hierdoor kunnen de stukken eerder verstuurd worden. 

 
***************************************************************************************************************** 

Volgende LR vergadering: 20 september 2006, 20.00 uur te Hilversum. 


