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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
9 oktober 2008 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Peter Smit (AB)  
 Henny Wiggers (AB)  
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Ben Wojtas (PCEH) 
 Mark Schindeler (CPV)  
 Johan Bronsveld (PCF)  
 Ton Pruisken (FD) 
 John Verstegen (VPCT, SBOP) 
 Caroline van de Graag (PCMN) 
 André Kempenaars (ENPC) 
 Arnout van Diermen (PCMN toehoorder)  
 Ruud Wassenaar (PCMN toehoorder)  
Afwezig met kennisgeving: Adwin Beerendonk (AB)  
 Simon Woerlee (AB)  
 Harm van de Gevel (AB)  
 Ronald van Rijn (POPS-NL) 
 Peter Braun (SAW)  
Afwezig zonder kennisgeving: Marjon Kramer (Airboss)  
 René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Het aantal aanwezige stemmen is meer dan 50% en dus voldoende voor een geldige vergadering.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (03-04-2008) 
Geen opmerkingen, het verslag is akkoord. Pruisken was wel aanwezig bij de vergadering van april 08.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  
27 maart, 19 februari, 15 april, 7 mei, 28 mei, 17 juni, 24 juli, 4 september: Allen verslagen zijn in orde, 
er zijn verder geen opmerkingen.  
3B. De afdelingsbegroting 2009 is ingediend, met daarbij een prognose voor 2008. De inkomsten 
worden zo reeël mogelijk geschat. De contributie wordt o.a. samengesteld op basis van het verwachtte  
ledenaantal. Dit loopt wat terug, derhalve op deze post minder inkomsten. Dat wat vorig jaar 2007 ook 
zo, maar dat lag mede aan het niet correcte aantal leden in de ledenadministratie KNVvL. De 
contributie van de afdeling blijft hetzelfde, de toeslag AS wordt met € 1,50 verhoogd naar € 54,00. Dit 
moet nog worden goedgekeurd in de LR KNVvL op 21 oktober. De afdelingen schermvliegen en 
modelvliegen willen het  KNVvL AS qua personeel administraties sterk afslanken. De verwachting voor 
2008 afdeling para is een licht positief resultaat.  
Kosten SP. Voor 2009 zijn 4 nummers begroot: kosten ongeveer gelijk, opbrengsten zijn hoger.  
Juridische kosten. € 9000 gereserveerd in 2008, geschat € 1500 kosten gemaakt. Voor 2009 is € 5000 
op deze post gebudgeteerd. Van Diermen vraagt of het overschot 2008 meegenomen kan worden 
naar 2009. Dit kan niet, indien er meerkosten zijn gaan die ten laste van de reserve van de afdeling 
para binnen de KNVvL. Hiervoor is dan wel mandaat nodig van de ledenvergadering.  
3C. Status TU-7. De ervaringen met TU-7 zijn goed. Bizot en van Keeken zitten nog in het bestuur 
aldaar. TU-7 zal nadere ontwikkelingen qua bestuur of aansluiting bij wijzingen aan de KNVvL 
meedelen.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
Er zijn diverse ontwikkelingen, brieven en discussies over dit punt.  
DGLM heeft een brief gestuurd 30 september aan LVNL dat ze paravluchten moet accommoderen en 
de klaring per vlucht moet afhandelen. Echter, in de praktijk is er niets veranderd omdat de klaring nog 
steeds niet afgegeven wordt. Met deze brief echter kan de ombudsman mogelijk bereid worden 
gevonden om voor PCF en PMCM te handelen. De termijn waarin de ombudsman handelt is relatief 
snel dus er is wat dat betreft voorzichtig hoop op een oplossing.  
PCMN wil media opzoeken, maar later. Kans op succes niet zo groot.  
Advocaat Van Schagen heeft zaken voor de KNVvL verricht, voor PCMN nog even niet. Indien PCMN 
dit wel zou dan dan zal de zaak gecombineerd worden. . 
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Medio juli heeft een luchtsportbreed KNVvL – DGLM overleg plaatsgevonden. PCMN, FD, PCF en 
HBP waren hierbij aanwezig voor para. Het was een positief overleg waarbij DGLM goed notie heeft 
genomen van de problemen en standpunten van de KNVvL. Tot op heden is er echter nog geen 
opvolging aan gegeven hetgeen wel beloofd was voor na de zomer.  
 
Het rapport De Alders tafel is nu bekend. Er staan diverse adviezen, maar General Aviation komt 
nauwelijks voor. Alle nadruk ligt (wederom) op Schiphol.  
 
FD Rotterdam heeft bezwaar ingesteld op de clausules ontheffingen VFR klasse A met daarbij een IFR 
verplichting. Dit bezwaar is toegekend, mede dankzij het vele (papier)werk van de FD en Pruisken. De 
afdeling is blij met dit resultaat.   
 
5. Statutenwijziging 
21 oktober 2008: LR KNVvL: Dan komt o.a.s de statutenwijziging KNVvL aan de orde waarbij het 
clublidmaatschap modelvliegen formeel zal worden, dit was voorheen als experiment toegestaan. Dit 
zou overigens ook voor de afdeling para kunnen werken, met aanzienlijk minder kosten voor leden.  
Ander voorstel is dat het HB KNVvL wordt uitgebreid met 5 voorzitters van de afdelingen. De eerste 4 
jaar 5 voorzitters (niet para, Beerendonk heeft hiervoor geen tijd beschikbaar en wil zijn prioriteit 
werkzaamheden bij de afdeling para leggen).  
Soorten leden: aspirant lid zal komen te vervallen (leerlingen para zijn dit nu). Wel zal via het 
Huishoudelijk Reglement dit geregeld worden. Dit is gunstig voor para omdat zij dan als afdeling meer 
leden heeft.  
 
Het HB is momenteel erg druk met interne zaken, en minder b.v. met operations.  
 
6. Wat verder ter tafel komt 
• Havekotte (bezoeker): meldt het feit dat hij gezien inkomsten uit paravliegen verplicht zou worden 

een CPL te hebben als parapiloot. Dit gegeven is de afdeling al bekend, bij loon / reguliere 
inkomsten hieruit moet de piloot een CPL hebben.  

• HBP: de verhuizing KNVvL naar midden van het land gaat 2009 plaatsvinden. De status van de 
vervreemding van het pand in Den Haag is onduidelijk. Doel is alle administraties (AS, para, 
scherm, zweef) fysiek bij elkaar te plaatsen. De samenwerking met andere bonden wordt 
onderzocht, waarbij het HB eerst wil verhuizen en dan samenwerking opstarten. De LR en de 
afdeling zijn van mening dat dit andersom zou moeten. Immers, pas bij samenwerken weet de 
KNVvL wat wel en niet zou kunnen.   

• NOC*NSF: heeft veel strengere eisen voor subsidie opgesteld. Deze eisen hangen af van het 
aantal landen op een WK, de resultaten van Nederlandse deelnemers en inspanningsverplichtingen 
met daarbij kosten. Deze discussie loopt nog, maar duidelijk is dat er minder geld zal zijn voor de 
KNVvL, en voor para.   

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

Volgende LR vergadering: 8 april 2009, 20.00 uur te  Hilversum  


