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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
3 april 2008 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Henny Wiggers (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Harm van de Gevel (AB) 
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Ronald van Rijn (POPS-NL) 
 Mark Schindeler (CPV) 
 Johan Bronsveld (PCF) 
 John Verstegen (VPCT) 
Afwezig met kennisgeving: Simon Woerlee (AB) 
 André Kiers (PCEH) 
 Rikus Renting (SBOP) 
Afwezig zonder kennisgeving: Caroline van de Graaf (PCMN) 
 Ad Jongeneelen (ENPC) 
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Peter Braun (SAW) 
 René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Het aantal aanwezige stemmen is minder dan 50% dus onvoldoende voor een geldige vergadering. Er 
wordt vergaderd ter informatie zonder besluiten.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (18-09-2007) 
Geen opmerkingen, verslag akkoord.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  
13-09-07, 15-10-07, 14-11-07, 13-12-07, 17-01-08: alle verslagen geen opmerkingen.  
3B. Springtechnische cijfers 2007. Het daadwerkelijke verslag is nog niet beschikbaar. De cijfers 
spreken voor zich. Er zijn totaal ruim 10.000 sprongen minder gemaakt dan in 2006. Alle clubs hebben 
wel meer gesprongen dan in 2006, alleen is BSU komen te vervallen met 14.000 sprongen, terwijl TU-
7 en SOE geen activiteiten hebben gehad, en PCT niet alle sprongen van BSU heeft opgevangen. Het 
aantal leerlingen is met ruim 10% gegroeid. Ook in 2006 was er hierbij al groei. Het aantal sprongen 
van leerlingen is in de loop der jaren wel flink gedaald.  
Het springtechnisch jaarverslag zal na goedkeuring van het AB worden verzonden aan de LR.  
3C. Financieel resultaat para 2007. Het resultaat is ongeveer € 7.000 positief. Er zijn twee flinke 
tegenvallers: contributie leden (- € 10.000) en de SP (ruim - € 10.000, met 5 i.p.v. 6 nummers) 
Meevallers: personeelskosten. (kortere tijd dan begroot), en flink lagere examenkosten.  
De KNVvL als geheel ongeveer € 30.000 negatief, echter vnl. veroorzaakt door de afdeling 
zweefvliegen. Deze afdeling had een tegenvaller op de verzekering, en er was negatief begroot. De 
afdeling zweefvliegen wil interen op haar kapitaal. De afdeling para zou ook kunnen interen op haar 
vermogen.  
De kapitalen van de afdelingen zijn volledig van de KNVvL, niet van de afdelingen. Beleid HB is om 
tenminste voldoende kapitaal te hebben om een jaar al het personeel te kunnen betalen.  
Het pand van de KNVvL staat op de nominatie om verkocht te worden, het is te groot voor het huidige 
personeel. Het staat echter maar voor € 30.000 in de boeken, terwijl het getaxeerd is op € 1.200.000. 
De LR KNVvL heeft toestemming gegeven voor verkoop, met dien verstand dat het kapitaal veilig 
gesteld moet worden.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
AB en HBP geven uitleg over het cluboverleg van 4 maart jl. Dit was zeer verhelderend voor alle 
aanwezige partijen. Tevens zijn diverse acties afgesproken, waarbij geconstateerd wordt dat Paymans 
ze nog lang niet alle geïnitieerd heeft. De clubs is wel verzocht om het secretariaat van informatie over 
demo’s te voorzien.  
Ter vergadering wordt een brief van LVNL aan de secretaris van PCF bekend, d.d. 26 maart. In deze 
brief wordt de toegang boven 6000 voet praktisch onmogelijk gemaakt, vanwege “zomerdrukte 
Schiphol”. Het betreft de dropzones Lelystad, Biddinghuizen, Baarn, Westbroek, Hilversum en Wijk bij 
Duurstede. Dee brief is uitermate verontrustend en ook het eerste stuk van LVNL waarin daadwerkelijk 
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het gebruik van het luchtruim voor parachutespringen aan banden wordt gelegd. De brief zal direct 
worden toegestuurd aan het secretariaat en z.s.m. doorgestuurd aan alle clubs, Paymans en de 
directeur KNVvL. Tevens wordt besloten tot eirect contact met DGTL omdat deze brief tegen 
gemaakte afspraken is. Para is nog in overleg met DGTL, IVW en LVNL. De brief is op onbehoorlijk 
korte termijn verzonden. Onbekend is of PCMN deze brief ook heeft ontvangen en of de brief al bij het 
bestuur van bekend is.  
De FD meldt dat, na overleg, is gebleken dat de para activiteiten voor de luchtverkeersleiders geen 
probleem is, maar dat het management LVNL er problematisch over doet.  
 
5. Wedstrijden 2008 

• De NKP 2008 is toegewezen aan NPCT, na eerst onder condities aan PCT toegekend te zijn. 
PCT kon niet op deze condities ingaan. Er wordt veel deelname verwacht: FS4 normaal, meer 
van Freefly en meer van CF (gezien de WK in Nederland). PA is nog onduidelijk. Swoop heel 
weinig deelname.  

• De WK CF is voor 2008 toegewezen aan NPCT als organisator waarbij de KNVvL en NPCT het 
contract hebben getekend. De afdeling heeft hiervoor een financiële garantstelling gegeven tot 
een maximum van € 10.000.  

• Hierna ook EU record CF grootste formatie, na het WK CF.  
• De finale ESL is toegewezen aan PCT. PCT heeft een bijdrage aan de SC gevraagd. Hierover is 

nog geen besluit genomen.  
Al met al veel wedstrijden dit jaar in Nederland, dit is positief.  
 
6. Strategisch Marketing Plan SMP  
De huidige situatie is dat er door onwil van clubs, mogelijk onvoldoende communicatie van de afdeling, 
en gebrek aan tijd HBP door luchtruimzaken er weinig actie ondernomen is van een punt SMP, n.l. 
tandemregistratie. Om subsidies SMP 2007 en 2008 veilig te stellen kunnen clubs declaraties indienen 
bij HBP met gemaakte kosten die passen binnen het SMP (PR, ledenwerving). Het AB is van mening 
dat het SMP zeer interessant is en dat er veel kennis is opgedaan, mogelijk ook voor een zelfstandige 
afdeling.  
 
7. Wat verder ter tafel komt 
• Sportparachutist in 2008. De redactie is afgetreden, het AB is bezig met nieuwe leden maar tot op 

heden is dat nog niet gelukt. Het AB heeft ingegrepen in de financiële structuur, de advertentie 
inkomsten liepen drastisch terug. De kans bestaat dat er minder SP’s zullen verschijnen in 2008. 
het AB vraagt zich af wat er in paraland gebeurd als er geen SP (of minder) verschijnt. De afdeling 
zweefvliegen heeft iemand in dienst voor het samenstellen van het blad. De SP is overigens met 
stip het goedkoopste blad qua kostprijs, van alle afdelingsbladen. Het AB is van mening dat de SP 
wel belangrijk is.  

• Situatie KNVvL – Hoofdbestuur. Het HB denkt nu veel na over de toekomst en de structuur van de 
KNVvL, waarbij de afdelingen meer zelfstandigheid zullen krijgen. De afdelingsvoorzitters moeten 
dan bestuurlijk wel meer bijdragen aan het HB. Beerendonk kan hier qua belasting niet aan 
meedoen.  

• De status TU-7 (hoe acties, en binnen of buiten KNVvL?) moet nagegaan worden door HBP.  
• Er zijn 5 clubs zonder afmelding afwezig. Het AB en de afwezigen LR vragen zich af of dit nog zo 

zinvol is. In het verleden is er een voorstel voor verandering gedaan. De afvaardiging is statutair 
geregeld. Een stemming voor afgevaardigden, los van de clubs, via internet (of SP) wordt 
voorgesteld. Duidelijk is dat het huidige systeem onvoldoende functioneert. De aanwezigen zijn 
voor statutenwijziging. Besloten wordt dit punt op iedere volgende LR te agenderen.  

• FD: Er zijn mogelijk onvoldoende tandemmasters. Pruisken vraagt zich af of de eis van 1000 
sprongen niet verlaagd moeten worden, met een verzwaring van de andere eisen. Dit moet eigenlijk 
als aanvraag via de EC.  

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

Volgende LR vergadering: 9 oktober 2008, 20.00 uur te Hilversum  


