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Agenda 
Afdelingsvergadering Schermvliegen 

voorjaar 2017 
 
 

Vrijdag 21 april 2017 

Aanvang 19.30 uur 

Locatie: Van der Valk Hotel Leusden 

Philipsstraat 18, Leusden 

 
 
 

Verzonden 7 april 2017 
 

 
Aanvulling 14 april 2017: verslag Veiligheidscommissie in jaarverslag 2016. 

 
 
 
 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van de afdeling schermvliegen; aan 
beraadslagingen en stemmingen kunnen alleen afgevaardigden deelnemen 
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1. Opening en vaststellen agenda vergadering 

 

 

Agenda 

 

1. Opening en vaststellen agenda vergadering 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 11 november 2016 

4. Uitslag verkiezingen afgevaardigden afdelingsvergadering 

5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2016 

6. Verzekeringen 

7. Tandemvliegen 

8. Schoolerkenning 

9. Verdere professionalisering opleidingen 

10. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden 

11. Sluiting van de afdelingsvergadering 

 

Bijlagen: 

1. Veiligheidsladder inclusief mini-workshop 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

A. Nieuwe school 

Per 29 maart 2017 wordt “Pedro Verticalo Adventures” erkent als KNVvL erkende 
opleidingsinstantie schermvliegen. 
 
 

B. EHPU Pictogrammen 

De EHPU heeft nieuwe, strak vormgegeven pictogrammen gelanceerd, die de gestandaardiseerde 

Europese regels in de lucht (ook wel SERA genoemd) gaan uitbeelden. De bedoeling is dat deze 

pictogrammen worden opgenomen in lesmateriaal, op informatieborden bij stekken enzovoorts.  

Onderstaand de 10 nieuwe pictogrammen, waarvan de betekenis in een keer duidelijk moet zijn. De 

pictogrammen zijn beschikbaar als schermafbeelding (png) of als hoge kwaliteit print-versie (eps) via 

deze dropbox-link:  

https://www.dropbox.com/sh/c54lvk0knhxrnhq/AABDI0b0BqqO4PLviai5955ea?dl=0 

 

     

     

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/c54lvk0knhxrnhq/AABDI0b0BqqO4PLviai5955ea?dl=0
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14067.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14067.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14069.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14069.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14072.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14072.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14074.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14074.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14072.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14073.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14074.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14075.png
http://knvvl.nl/public/files/siteMediaLibrary/14076.png
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3. Vaststellen verslag afdelingsvergadering 11 november 2016 

Nr Agendapunt Verslag 

1 Opening en 
vaststellen agenda 
vergadering 

John Joosten heet iedereen van harte welkom op de nieuwe 
locatie in Leusden.  
Bericht van verhindering is ontvangen van Hans ter Maat, 
Leontien Kragten en Rommert Dijk.  
John Joosten heet in het bijzonder de kandidaat-bestuursleden 
Feddo Meijer Wiersma en Roland van Duijn welkom. Het derde 
kandidaat-bestuurslid Gerald van Dalen is vanavond verhinderd.  
 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 
 
Aanwezig zijn de volgende bestuursleden, afgevaardigden en 
belangstellenden: 

Bestuur Portefeuille 

John Joosten Voorzitter 

Wouter Stigter Secretaris, communicatie 

Marga van Woensel Penningmeester, wedstrijden 

Bas van Duijn Examens 

Sanne Both Opleidingen 

Roland van Duijn Kandidaat-bestuurslid 

Feddo Meijer 
Wiersma 

Kandidaat-bestuurslid 

  

Afgevaardigden Vereniging 

Henk Alberts Paragliding Holland 

Andre Wierenga Para Adventure 

Sonja Wierenga Para Adventure 

Max Wout Para Adventure 

Yiri IJsselsteijn Para Adventure 

Arjan Pool Pro Air 

Andre Bizot Pro Air 

Hans Dekker  

Huub Coumans Falcon Air 

Paul Blok Individuele leden 

Jan Sikking Individuele leden 

Belangstellenden  

Bastienne Wentzel  

Erwin Voogt  

Ronald van Veen  
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Nr Agendapunt Verslag 

Henk van Schaik  
 

2 Mededelingen en 
ingekomen stukken 

A) Mededeling: de examencommissie heeft onderzoek gedaan 

naar de wenselijkheid om vrijstelling te geven voor bepaalde 

onderdelen van het theorie-examen aan houders van een ander 

luchtvaartbrevet dan Schermvliegen. De uitkomst daarvan is 

dat aan houders van een geldig brevet Deltavliegen vrijstelling 

wordt gegeven voor de vakken aerodynamica, regelgeving en 

meteorologie. Deze vrijstelling past binnen het huidige 

reglement Schermvliegen, waarin bij de theorie-eisen is 

bepaald dat de kandidaat over voldoende kennis dient te 

beschikken van de genoemde vakken. De kandidaten met een 

geldig Deltabrevet hebben dat reeds aangetoond door het 

behalen van dat brevet. 

 

Paul Blok vraagt waarom er geen vrijstelling wordt gegeven aan 

piloten met bijvoorbeeld een Private Pilot License of een 

Commercial Pilot License. Bas van Duijn antwoordt dat de 

examencommissie zich eerst gericht heeft op de meest 

voorkomende vragen om vrijstellingen en die zijn afkomstig van 

delta- en paramotorpiloten. De volgende stap is dat gekeken 

wordt naar andere typen brevetten en de mogelijkheden voor 

vrijstelling van (delen van) het theorie-examen. 

 

B) Ingekomen stuk: Action Air Sports en Erwin Voogt hebben de 

volgende vragen gesteld over tandemvliegen en verzekeringen.  

a. Is tandemvliegen tegen vergoeding toegestaan? Volgens 

informatie op de website van ILenT is dit niet het geval. 

Wouter Stigter antwoordt dat die informatie 

waarschijnlijk slaat op paramotorvliegen. In de 

wetgeving hebben we geen bepaling kunnen vinden 

waarop een verbod gebaseerd zou kunnen zijn. Maar 

aangezien we geen juristen zijn, zullen we aan het 
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Nr Agendapunt Verslag 

Hoofdbestuur vragen of dat ons bij het vinden van het 

antwoord kan helpen. Wordt dus vervolgd. 

b. Klopt het dat de verzekering van De Nederlandse 

Luchtvaartpool enkel dekking biedt bij lessituaties en dus 

geen dekking biedt tijdens andere activiteiten zoals 

commercieel tandemvliegen? Biedt de verzekering van 

De Nederlandse Luchtvaartpool dekking voor 

aansprakelijkheid tegenover passagiers en leerlingen? 

Wouter Stigter antwoordt dat de KNVvL geen 

bemoeienis heeft met de WA-verzekering van 

vliegbedrijven / scholen. In de daaropvolgende discussie 

gaat de aandacht uit naar de schoolerkenning: wat 

mogen leerlingen of passagiers verwachten van een 

school of tandembedrijf als zij gaan vliegen? De eisen 

aan schoolerkenning omvatten nu bijvoorbeeld alleen 

een WA-verzekering, zonder verdere specificatie. Ook 

de andere eisen zijn heel beperkt. Als we de erkenning 

meer als een kwaliteitskeurmerk willen toepassen, dan 

moeten we eerst vooraf de eisen duidelijker maken, en 

daar vervolgens ook op handhaven. Het bestuur zegt 

toe dit onderwerp tijdens de voorjaarsvergadering 2017 

te zullen agenderen ter bespreking. 

Overigens meldt Andre Bizot dat de Luchtvaartpool (tot 

nu toe de enige aanbieder van de WA-verzekering voor 

scholen) hem heeft gemeld dat de door AAS en Erwin 

Voogt genoemde risico’s zijn gedekt door zijn polis. 

Het bestuur raadt de scholen aan om als zij 

duidelijkheid willen over de dekking die hun polis biedt 

daar gezamenlijk actie in te ondernemen. 

c. Biedt de collectieve WA-verzekering van de afdeling 

dekking voor aansprakelijkheid tegenover passagiers? 

Wouter Stigter antwoordt dat dit niet blijkt uit de 

polisvoorwaarden. Het bestuur zegt toe dit uit te 

zoeken. 
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Nr Agendapunt Verslag 

3 Vaststellen verslag 
afdelingsvergaderi
ng 15 april 2016 

Marijn Pool wordt toegevoegd aan de lijst van aanwezigen. 

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

4 Jaarplan en 
begroting 2017 

John Joosten geeft de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te 

stellen over het jaarverslag en de jaarrekening. 

 

Over het jaarplan merkt Erwin Voogt op dat hij er meer ambitie(s) 

in zou willen lezen, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen 

(aantal PVB-beoordelaars, voldoen aan eisen door instructeurs en 

controle op naleving daarvan). Sanne Both licht toe dat de 

opleidingsstaf bezig is met het op papier zetten van de 

kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld de stagedagen van instructeurs-

in-opleiding. Het aantal PVB-beoordelaars is inmiddels op het 

minimaal gewenste aantal van 4. De staf heeft nog meer ideeën, 

maar moet daarin keuzes maken qua tijdsbesteding: niet alles kan 

tegelijk. Wouter Stigter vult aan dat toezien op naleven van eisen 

pas kan als die helder en duidelijk zijn voor iedereen, er capaciteit 

is voor handhaving en daar ook gevolgen aan worden verbonden. 

Het bestuur zegt toe hier mee aan de slag te gaan en het tijdens de 

voorjaarsvergadering te agenderen. 

 

Jan Sikking vraagt of het bijwonen van de door hem 

georganiseerde EHBO-dag ook komend jaar voor de instructeurs 

volstaat om aan hun bijscholingsverplichting te voldoen. Sanne 

Both bevestigt dat deze dag voldoet.  

Jan Sikking informeert ook naar de toegezegde opleidingsdag voor 

hulpinstructeurs. Sanne Both antwoordt daar tot nu toe geen tijd 

voor te hebben gevonden. Zij zegt toe met Jan Sikking om tafel te 

gaan om hier naar te kijken. 

 

Marga van Woensel geeft een toelichting op de begroting, mede 

naar aanleiding van vragen van Jan Sikking, met name de 

samenstelling van het budget van €15.682 voor Sport. Dit bedrag 
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bestaat uit meerdere onderdelen, die verplicht zijn gerubriceerd 

volgens de richtlijn van de KNVvL.  

3 Sportaanbod / Sportondersteuning €11.797,- 

a. (Top) training en wedstrijdprogramma €4.650,-  

Dit is bedoeld voor kennisoverdracht en sportontwikkeling. 

Daarvoor willen we training (praktijk en theorie) aanbieden 

voor aankomende wedstrijdpiloten, die nu op het niveau van 

Gin-open, Chabre-open of NK-berg vliegen. Denk aan cursussen 

overlandvliegen, wedstrijdtactiek e.d. door ervaren 

wedstrijdpiloten. Doel hiervan is om de breedtesport (het 

recreatieve vliegen) te promoten door middel van de 

wedstrijdsport. 

b. Deelname internationale evenementen €1.000,- 

Dit is bedoeld voor vergoeding inschrijfgeld deelnemers aan 

internationale wedstrijden (EK/WK) en onkostenvergoeding van 

juryleden. Sinds het wegvallen van de subsidie van NOC*NSF 

voor wedstrijdsport ontvangen deelnemers verder geen 

vergoeding. 

c. Kosten nationale kampioenschappen €2.500,- 

Dit budget is bedoeld voor de kosten van de NK’s Berg en Stand 

Up. 

d. Sportopleidingen €147,- 

Dit is het overblijvende kleine saldo van kosten (€6.600,-) en 

opbrengsten (€6.453,-) van de examens. 

e. Kaderbehoud €3.500,- 

Dit is het budget voor vergoeding van kosten van vrijwilligers 

4 Sportservice €3.885,- 

a. Verzekering €8.000,- 

Dit zijn de kosten van de collectieve WA-verzekering. 

b. Sportlicenties -/-€1.775 

De uitgifte van sportlicenties à €9,- levert meer op dan de 

kosten die we hiervoor aan het KEI moeten vergoeden. 

c. Webshop €0,- 

Onze afdeling maakt geen kosten voor de webshop. 
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d. Opbrengsten lierkeuringen -/- €2.340 

Elke lier moet eens in de twee jaar worden gekeurd door de 

technische commissie.  

 

Jan Sikking snapt de nadere uitleg en stelt voor daar meer uitleg 

over te geven aan de leden. Het bestuur zegt dit toe en Jan Sikking 

is bereid daaraan mee te werken. 

 

Jan Sikking vraagt of er een duidelijker declaratiebeleid kan komen 

voor de vrijwilligers en afgevaardigden. Hij heeft hierover geen 

informatie kunnen vinden op de website. Marga van Woensel licht 

toe dat het beleid bestaat uit een kilometervergoeding voor 

vrijwilligers en bestuursleden; daarnaast ontvangen bestuursleden 

een vaste onkostenvergoeding van €25 per maand. Elke commissie 

heeft met ingang van dit jaar de mogelijkheid om een gezamenlijke 

activiteit te organiseren (bijvoorbeeld een etentje). De kosten 

daarvan kunnen tot een maximum van €30,- per persoon worden 

gedeclareerd. Het bestuur zegt toe de regels op papier te zetten en 

te publiceren.  

De afdelingsvergadering stelt unaniem de begroting en het 

jaarplan 2017 vast. 

5 Aanpassingen 
reglementen 

A. Voorstel aanpassen reglement Schermvliegen voor meer 

duidelijkheid over melden van voorvallen  

De veiligheidscommissie heeft gevraagd om aanpassing van het 

reglement. De commissie merkt in de praktijk dat er 

onduidelijkheid is over het begrip voorval, waardoor sommige 

voorvallen niet worden gemeld waar dat wel zou moeten en 

omgekeerd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het bestuur stelt 

daarom na overleg met de veiligheidscommissie de enkele 

aanpassingen en aanvullingen voor van het Reglement 

Schermvliegen. 

Arjan Pool merkt op dat de term Lierbedrijf in artikel 13.2c niet is 

gedefinieerd. Wouter Stigter zegt toe dit uit te zoeken en zo nodig 
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aan te passen. [tekst wordt: (indien sprake is van gebruik van een 

lierinstallatie)] 

Hans Dekker vraagt of een EHBO-diploma verplicht is voor een 

hulp-instructeur. Nee, dat is niet het geval. 

 

De afdelingsvergadering stemt unaniem in met het aanpassen van 

de artikelen 1, 13 en 14. 

In de Lift en de digitale nieuwsbrief zal hier aandacht aan worden 

besteed. 

 

B. Verkrijging aantekening Instructeur Soarstart als eerste 

aantekening 

Sanne Both geeft een toelichting. In artikel 54 van het reglement 

zijn de praktijkeisen voor de aantekening instructeur opgenomen. 

In de praktijk van de instructeursopleiding blijkt lid 2 c een grote 

hindernis: [de Aanvrager dient] voor de aantekening Instructeur 

Soarstart te beschikken over de aantekening Instructeur Lierstart 

en/of Bergstart. De opleidingsstaf, de PVB-beoordelaars en de 

examinatoren zijn allen van mening dat dit een onevenredig zware 

eis is. Een kandidaat-Instructeur moet reeds beschikken over een 

brevet 3 Bergstart en/of Lierstart (een brevet 3 Soarstart bestaat 

immers niet), wat een voldoende waarborg is voor de eigen 

vliegvaardigheid van een kandidaat-Instructeur. De didactische 

opleiding is voor alle aantekeningen gelijk, dus vanuit dat oogpunt 

is de eis overbodig. De praktijk van het lesgeven in Soaren versus 

Lieren en Bergvliegen verschilt behoorlijk, waardoor ook vanuit dat 

oogpunt de eis niets toevoegt. Kortom: de eis in artikel 54 lid 2 c is 

overbodig en daarom stelt het bestuur voor dit lid te schrappen. 

 

De afdelingsvergadering stemt unaniem in met het schrappen van 

artikel 54 lid 2 c. 

 

C. Verlenging zij-instroomregeling tot en met 30 september 

2017 
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Bas van Duijn geeft een toelichting. Het bestuur is van mening dat 

de datum van 31 december 2016 in de praktijk te krap is gebleken 

om recht te doen aan de intentie van de zij-instroomregeling. 

Daarom stelt het bestuur voor om de einddatum in artikel 28a lid 1 

te verschuiven naar 30 september 2017. Dat is ongeveer zes (vier) 

maanden na het eerste (tweede) theorie-examen in 2017. Op die 

manier hebben kandidaten voldoende tijd voor zowel het theorie-

examen als hun proficiencycheck. 

Erwin Voogt vraagt of hiermee niet iets wordt geregeld voor een 

groep die eigenlijk gewoon via een B2-cursus zijn brevet zou 

moeten behalen. Bas van Duijn antwoordt dat dit niet het geval is; 

we hebben als afdeling alleen binnen eigen kring er bekendheid 

aan gegeven. Verder slaagt niet iedereen de eerste keer voor zijn 

theorie-examen. Tenslotte kost het kandidaten die hun 

theoriecertificaat hebben gehaald (de voorwaarde om een 

proficiencycheck te mogen afleggen) daarna ook enige tijd en 

moeite om een instructeur te vinden en datum en tijd af te spreken 

waarop beiden kunnen én de weersomstandigheden gunstig zijn 

voor een proficiencycheck. 

 

Onder de aantekening dat Paul Blok tegen dit voorstel is, stemt 

de afdelingsvergadering in meerderheid in met het wijzigen van 

de datum in artikel 28a lid 1 van 31 december 2016 naar 30 

september 2017.  

6 Benoeming 
bestuursleden 

John Joosten is namens het Bestuur heel blij dat er drie kandidaten 

zijn gevonden voor de vacatures in het bestuur! De vacature van 

voorzitter blijft echter nog onvervuld; de bestuursleden hebben 

afgesproken dat de afdeling indien nodig wordt vertegenwoordigd 

door het bestuurslid dat een onderwerp in portefeuille heeft. Het 

streven is om tijdens de voorjaarsvergadering van 2017 een 

voorzitter te kunnen benoemen. 
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Feddo Meijer Wiersma stelt zich voor. Hij is voorzitter geweest van 

de Nederlandse Kitesurfvereniging. De overeenkomst in belangen 

van kitesurfers en schermvliegers loopt voor het soaren paralellen 

dat is wat hem aantrekt in de bestuursfunctie. Hij is van huis uit 

jurist en dat kan ook helpen. 

 

Roland van Duijn stelt zich voor. Hij werkt sinds 1982 bij de politie 

en vliegt sinds 1992, eerst als deltapiloot en nu als schermvlieger. 

Hij heeft passie voor schermvliegen. 

 

Gerald van Dalen wordt voorgesteld door Bas van Duijn. Gerald zit 

namelijk met Bas in de examencommissie. Gerald is pas 

afgestudeerd in lucht- en ruimtevaarttechniek en is bezig met de 

instructeursopleiding.  

 

De afdelingsvergadering besluit unaniem Feddo Meijer Wiersma, 

Roland van Duijn en Gerald van Dalen te benoemen tot 

bestuurslid.  

 

John Joosten overhandigt Feddo en Roland de traditionele Mars 

voor nieuwe bestuursleden en wenst hen veel succes. 

 

John Joosten memoreert dat zich een kandidaat voor 

voorzitterschap heeft gemeld. Bestuur vindt die persoon vooral 

geschikt voor de inhoud en wil hem daar ook volop op blijven 

inzetten. Daarom blijft de functie van voorzitter nog vacant. 

 

Bas van Duijn bedankt John Joosten voor zijn uitstekende 

voorzitterschap, alle bestuursleden vinden het heel jammer dat hij 

vertrekt, maar begrijpen zijn keuze. De traditionele Snickers voor 

scheidende bestuursleden heeft John zelf al geregeld. 

7 Overige voorstellen 
en vragen van 
afgevaardigden 

Jan Sikking heeft op 10 november twee moties ingediend over de 

opbouw van het budget voor sport in de begroting respectievelijk 
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over het declaratiebeleid. De inhoud van deze moties is naar 

tevredenheid van Jan al behandeld bij het agendapunt Jaarplan en 

begroting 2017.  

8 Rondvraag Jan Sikking stelt de volgende vragen; cursief is het antwoord van 

het bestuur weergegeven: 

- Zijn schoolbijdragen over 2016 al geïnd? Nee, dit is nog niet 

gebeurd. 

- Zijn advertentiekosten voor Lift al geïnd? Onze penningmeester 

levert de gegevens voor de facturen aan bij het 

verenigingsbureau. Dat verzorgt de facturatie en bewaakt de 

ontvangsten. Voor zover ons bekend zijn daar geen problemen 

mee. 

- Zijn de advertentietarieven gestegen? Nee, maar vanwege de 

samenvoeging met het blad van Delta we maken geen 

uitzondering meer: wie geen school heeft betaald het (hogere) 

tarief voor derden.  

- Kan er lijst worden gemaakt met landen waar brevet en 

aantekeningen geldig zijn? Dat is niet nodig, want onze 

brevetten zijn geldig in alle EHPU-landen. 

- Kan het brevet op creditcardformaat worden uitgegeven? Nee, 

want daar past niet alle verplichte informatie op. 

- Kloppen onze eisen voor schermkeuring? Wij hebben het zo 

geregeld dat de eisen van de fabrikant leidend zijn. Alleen als 

een fabrikant geen eisen vermeld in de handleiding van het 

scherm, dan geldt ‘onze’ eis van een keuring elke 24 maanden. 

- Hoe staat het met de toezegging dat het bestuur een voorstel 

zou doen voor een andere manier waarop de afgevaardigden 

voor de ledenvergadering van de KNVvL zouden worden 

bepaald? Dit is gekoppeld aan het Traject versterking KNVvL. 

Onderdeel daarvan is het verminderen van de belasting van 

bestuursleden en andere vrijwilligers, o.a. door het vermijden 

van dubbelfuncties.  
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8 Sluiting van de af-
delingsvergadering 

John Joosten bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en nodigt 

hen uit om nog na te praten aan de bar. 

 

 

Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt het verslag van de Najaarsvergadering van 11 november 2016 vast. 
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4. Uitslag verkiezingen afgevaardigden afdelingsvergadering 

Volgende de statuten van de KNVvL en het Afdelingsreglement Schermvliegen worden er elk oneven 

kalenderjaar verkiezingen gehouden voor de afgevaardigden voor de afdelingsvergadering. 

Er zijn twee soorten afgevaardigden, namelijk afgevaardigden die door de verenigingen binnen de 

afdeling worden benoemd en afgevaardigden namens de individuele/ongebonden leden. Elk lid van 

de afdeling kan zelf bepalen hoe hij zich wil laten vertegenwoordigen: door een vereniging waar hij 

bij is aangesloten of door de afgevaardigden namens de individuele leden. Dat laatste is ook mogelijk 

als een lid is aangesloten bij een vereniging. 

Vier leden hebben zich kandidaat gesteld. Hiervan zijn er drie daadwerkelijk verkozen. Steven Mooij 

voldeed niet aan de kiesdrempel van 10 stemmen. De verkiezingen sloten op 20 maart 2017.  

 

Naam Aantal stemmen Aantal stemrechten 

Jan Sikking 47 3 

Leontien Kragten 33 2 

Paul Blok 10 1 

Steven Mooij 6 0 
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5. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2016 

In het Jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Naast enkele 

algemene zaken over de afdeling gebeurt dit vooral aan de hand van de speerpunten en 

resultaten uit het jaarplan 2016. 

 

1. Situatieschets afdeling per 31 december 2016 

a. Leden 

De afdeling Schermvliegen heeft per 31 december 2016 in totaal 1678 leden, een toename 

van 23 leden ten opzichte van 31 december 2015. Daarmee is ook het afgelopen jaar het 

aantal leden weer iets gestegen en zetten we de gestage groei voort. Veel andere afdelingen 

van de KNVvL kampen helaas met een krimpend ledental. 

Jaar 1 januari 1 maart 1 oktober 31 december gemiddeld 

2017 1529 1555       

2016 1474 1503 1632 1678 1576 

2015 1460 1494 1600 1655 1557 

2014 1495 1519 1600 1504 1500 

2013 1489 1511 1584 1493 1491 

2012 1468 1497 1584 1486 1477 

2011 1483 1507 1570 1463 1473 

2010 1464 1497 1566 1480 1472 

2009 1447 1478 1553 1460 1454 

Gemiddeld = (aantal per 1-1 plus aantal per 31-12) / 2 

 

b. Bestuur 

In 2016 is het afdelingsbestuur versterkt met drie nieuwe bestuursleden, namelijk voor 

belangenbehartiging, veiligheid & techniek en secretaris. De samenstelling van het bestuur 

per 31 december 2016 is daardoor als volgt: 
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Portefeuille Naam 

Voorzitter a.i. Wouter Stigter 

Belangenbehartiging Feddo Meijer Wiersma 

Secretaris Gerald van Dalen 

Communicatie Wouter Stigter 

Penningmeester en Wedstrijden Marga van Woensel 

Brevetteringen en Opleidingen Sanne Both 

Veiligheid en techniek Roland van Duin 

Kwalititeitsmanagement en Scholen vacant 

Examens Bas van Duijn 

  

c. Onderscheidingen 

Er zijn in 2016 geen onderscheidingen uitgereikt aan leden van de afdeling Schermvliegen. 

 

2. Doelstelling van de afdeling schermvliegen 

a. Algemeen 

De doelstellingen van de afdelingen zijn afgeleid van de doelstellingen van de KNVvL en 

richten zich op het ontwikkelen van de (sport)activiteiten die kenmerkend zijn voor deze 

afdeling. 

De primaire doelstellingen van de afdeling zijn: 

− Het behartigen van de belangen van de leden 

− Het verlenen van diensten en producten aan de leden 

− Het bevorderen van een veiligheidsbesef 

− Het op peil houden van de kennis en kunde van de leden 

− Het promoten van schermvliegen 
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b. Speerpunten 2016 

 

VOORZITTER & BELANGENBEHARTIGING 

Soar-problematiek 

In 2016 is er door enkele ongelukken media-aandacht geweest voor het paragliden. Door 

snel reageren hebben we onjuiste of ongenuanceerde berichtgeving kunnen rechtzetten. De 

lokale TV in Zeeland heeft een TV-onderwerp uitgezonden over de vliegstek Zoutelande, met 

medewerking van stekbeheerder Jan Dekker, voorzitter Delta Jeroen Roos en de 

burgemeester van Veere. Deze acties dragen bij aan het promoten van het schermvliegen en 

het behoud van onze vliegstekken langs de kust. 

 

Brevetten in Oostenrijk / rijkserkenning van brevetten 

✓ Resultaat 2016: we verkrijgen duidelijkheid over de gevolgen van rijkserkenning voor 

onze brevetten en aantekeningen en maken op grond daarvan een keuze. 

De Oostenrijkse molens draaiden minder snel dan we hoopten, waardoor het tot februari 

2017 heeft geduurd voordat de erkenning van de Nederlandse brevetten voor paragliden en 

deltavliegen van kracht werd. Maar het is gelukt!  

 

EHPU 

Binnen de EHPU is veel gediscussieerd over de zogenoemde Werkgroep 6. Deze werkgroep is 
verantwoordelijk voor de eisen die horen bij de EN-classificering. De 
belangentegenstellingen tussen landen, producenten en keuringsinstanties zijn hoog 
opgelopen. Gecombineerd met mensen die niet door een deur met elkaar kunnen is dit een 
vervelende kwestie, die schadelijk is voor de belangen van de piloten. Hopelijk dat met wat 
personele wisselingen bij alle betrokkenen en een dosis gezond verstand deze kwestie kan 
worden opgelost. 

 

Samenwerking Delta en Schermvliegen 

✓ Resultaat 2016: de beide afdelingen stellen gezamenlijk een tijdpad op om de 

samenwerking handen en voeten te geven. 

De afdelingsbesturen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat het voor dit moment 

voldoende is om op praktische basis met elkaar samen te werken daar waar dat nuttig is. 

Een goed voorbeeld is het gezamenlijke blad Lift, waar alle leden profiteren van de 

samenwerking door meer en gevarieerdere artikelen, zonder extra kosten. 
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SECRETARIS 

Bestuursvergaderingen 

✓ Resultaat 2016: twee keer per jaar biedt het bestuur de leden inzicht in de voortgang 

van de resultaten via de vernieuwde website van de afdeling en/of andere 

informatiekanalen. 

Het bestuur houdt de leden permanent op de hoogte door middel van de website en de 

digitale nieuwsbrief. Daarnaast worden de agenda’s en stukken voor de 

afdelingsvergaderingen op de website gepubliceerd en worden de vergaderingen in de 

nieuwsbrief aangekondigd. 

 

Afdelingsvergaderingen 

✓ Resultaat 2016: de vergaderingen worden zorgvuldig voorbereid en de verslagen zijn 

binnen 1 week voor de bestuursleden resp. afgevaardigden in concept beschikbaar. Na een 

reactietermijn van 3 weken worden de definitieve conceptverslagen op de website 

gepubliceerd. De formele vaststelling gebeurt in de eerstvolgende afdelingsvergadering. 

In 2016 zijn de agenda’s met alle bijbehorende stukken van de afdelingsvergaderingen 

vooraf gepubliceerd. De (concept)verslagen zijn op de website gezet. 

 

Schoolhoudersbijeenkomsten en verenigingsbijeenkomsten 

✓ Resultaat 2016: een bijeenkomst van de veiligheidsmanagers van scholen, 

verenigingen en de afdeling rondom het thema veilig (leren) vliegen. 

Wegens de vacature voor veiligheidsmanager binnen het bestuur is deze bijeenkomst niet 

georganiseerd. 

 

PENNINGMEESTER 

Begroting 2016 en contributie 

✓ Resultaat 2016: de afdeling heeft voor 2016 een correct financieel resultaat 

Het resultaat over 2016 bedraagt €18.000 voordelig; zie volgende pagina voor een 

toelichting op dit resultaat. 
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✓ Resultaat 2016: de afdeling heeft voor 2017 een sluitende begroting. 

Tijdens de najaarsvergadering 2016 heeft het bestuur een sluitende begroting 

gepresenteerd voor 2017, waarbij het afdelingsdeel van de contributie niet is verhoogd. Het 

KNVvL-deel van de contributie is verhoogd met de inflatiecorrectie. 
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Resultaat 2016 

 
 
 
 

Begroting Begroting Realisatie Realisatie

2017 2016 2016 2015

€ € € €

B A T E N

1 CONTRIBUTIES 43,600 43,200 43,330 42,521

2 OVERIGE BATEN 0 0 (855) (872)

Telling baten (A) 43,600 43,200 42,475 41,649

L A S T E N

3 Sportaanbod/Sportondersteuning 11,797 9,700 2,596 761

4 Sportservice 3,885 3,335 5,671 5,143

SPORT 15,682 13,035 8,267 5,904

5 EXAMINERINGS INSTITUUT (KEI) (8,250) (10,000) (6,408) (7,602)

6 COMMUNICATIE & MARKETING 13,540 14,100 8,994 12,651

7 Bestuur, adviescommissies en overlegorganen 9,720 12,900 8,419 6,510

BELANGENBEHARTIGING & REPRESENTATIE 9,720 12,900 8,419 6,510

8 Kantoor 8,200 9,540 8,000 8,048

9 Algemeen 4,875 4,375 4,565 4,630

ORGANISATIE 13,075 13,915 12,565 12,678

Telling lasten (B) 43,767 43,950 31,837 30,141

Exploitatieresultaat (A - B) -167 -750 10,638 11,508

10 FINANCIEEL RESULTAAT (C) 300 750 0 378

Totaal jaarresultaat (A - B + C ) 133 0 10,638 11,886

Mutatie ALGEMENE RESERVE (Resultaatbestemming) -133 0 -10,638 -11,886

SALDO EXPLOITATIE 0 0 0 0

Aanvullende gegevens:

Aantal leden Afdeling 1,600 1,600 1668 1,649

Aantal leden KNVvL 1,600 1582 1,578

Aantal sportlicenties 275 275 250 251

Aantal brevetten (GPL en IPPI) 400 650 432 488

Aantal examens theorie 180 200 212 179

Aantal examens instructeurs 18 13
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Toelichting op resultaat 2016  
 
Dit jaar is er een begrotingsoverschot van € 10.638. Hieronder wordt toegelicht waar dat door 

veroorzaakt wordt.  

 

1. Contributies 

Het ledenaantal aan het eind van het jaar is iets hoger dan begroot. Hoewel het ledenaantal 

gemiddeld hoger was dan begroot, blijven de contributie-inkomsten iets achter. Dit komt 

doordat leden per 1 januari opzeggen en nieuwe leden pas in de loop van het jaar (aspirant) 

lid worden. Wie na 1 juli lid wordt, betaalt minder contributie.  

 

2. Overige baten 

Het genoemde bedrag is een mutatie van het voorgaande boekjaar. 

 

3. Sportaanbod en sportondersteuning 

Onder deze kop vallen de kosten voor wedstrijden, examens en kaderbehoud. Dit zijn de 

volgende posten: 

a) Toptraining en wedstrijdprogramma:  

Begroot: € 3650, uitgegeven: € 721 

Door het slechte weer heeft hier een onderbesteding van € 2930 plaatsgevonden.  

b) Deelname aan internationale wedstrijden: 

Begroot: € 1350, uitgegeven: €1050 

Precisie heeft aan het EK deelgenomen. De inschrijfgelden daarvoor zijn vergoed, 

waarna nog 300 euro resteert. 

c) Nationale kampioenschappen:  

Begroot: € 2500, uitgegeven: € 1962 

Vanwege afgelasting van de finale van het NKSV en de NK precisie is hier € 540 

minder uitgegeven dan begroot. 

d) Sportopleiding: kosten en opbrengsten examens 

Begroot: € 200, werkelijk  € 2550 inkomsten 

Vanwege meer deelnemers aan de examens dan verwacht is hier € 2500 meer aan 

inkomsten binnen gekomen dan begroot. 

e) Kaderbehoud 

Begroot:  € 2400, uitgegeven € 1412 

Er zijn minder bindingsactiviteiten geweest dan begroot dus is op deze post  bijna 

€ 1000 minder uitgegeven dan begroot.  
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4. Sportservice 

Onder deze noemer vallen de kosten van de collectieve WA-verzekering en de opbrengsten 

van de sportlicenties, de jaarlijkse schoolbijdragen en opbrengsten van lierkeuringen. In 

2016 zijn er geen kosten in rekening gebracht aan de schoolhouders voor de 

schoolerkenning. Ook zijn er minder sportlicenties verkocht dan begroot. Daardoor is er 

€ 1.800 minder binnengekomen dan begroot en zijn de netto uitgaven op deze post 

eenzelfde bedrag hoger. 

 

a) Verzekeringen 

begroot: € 8000, uitgegeven: € 8619 

De kosten van de verzekering worden op nacalculatie berekend aan de hand van het 

werkelijk aantal leden. Dat aantal was hoger dan begroot, waardoor de premie ook 

iets hoger is uitgevallen.  

b) Sportlicenties 

Begroot: € 2325 inkomsten, werkelijk € 2090 inkomsten 

Er zijn iets minder sportlicenties verkocht dan begroot. 

c) Webshop 

Begroot: € 0, inkomsten € 110 

d) Lierkeuringen 

Begroot: € 2340 inkomsten, werkelijk: € 750 inkomsten 

 

5. KEI 

De Afdeling laat de uitgifte van brevetten en aantekeningen verzorgen door het KEI. De 

prijzen van brevetten en aantekeningen worden door het KEI vastgesteld.  Dit jaar zijn iets 

minder brevetten uitgegeven dan begroot.  

Begroot: € 10.000 inkomsten, werkelijk: € 6.408 inkomsten. 

 

6. Communicatie en Marketing 

De kosten voor communicatie bestaan voor het grootste deel uit de uitgave van het ledenmagazine 
Lift. Door de samenwerking met Delta en nieuwe onderhandelingen met de drukker zijn de kosten 
van de Lift met ongeveer € 1650 lager uitgevallen. Daarnaast is in de begroting geen rekening 
gehouden met de bijdrage van € 2.500 van Delta in de kosten, omdat de samenwerking op moment 
van samenstellen van de begroting nog niet rond was.  

 

a) Verenigingsperiodieken 

Begroot € 13.000, uitgegeven € 8.690 
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b) Website 

Begroot € 150 uitgegeven € 115 

c) Promotieactiviteiten 

Begroot € 950 uitgegeven € 185 

 

7. Bestuur, adviescommissies en overlegorganen 

In 2016 is met name aan reiskostenvergoedingen voor bestuurs- en commissieleden minder 

uitgegeven dan begroot. Deels omdat er minder is vergaderd en gereisd, en deels omdat het 

bijwonen van de buitenlandse EHPU vergadering voordelig is uitgevallen.  

a) Reis- en verblijfkosten bestuur 

Begroot € 5900, uitgegeven € 3382 

b) Reis- en verblijfkosten afdelingscommissies 

Begroot € 3700, uitgegeven € 1622 

c) Vergaderkosten 

Begroot € 2800, uitgegeven € 3346 

d) Representatiekosten 

Begroot € 500, uitgegeven € 69 

 

8. Kantoor:  

De kantoorkosten die buiten het hoofbureau worden gemaakt zijn tegenwoordig nihil 

omdat alles digitaal gaat. Daarbij blijven alleen de afgesproken administratiekosten voor 

Woerden nog bestaan. 

Begroot: € 9540 uitgegeven €8000 

 

9. Algemeen: 

Hieronder vallen de contributies voor NOC*NSF, Europe Air Sports, EHPU en FAI 

Begroot: € 4.375 uitgegeven € 4.565 

 

10. Financieel resultaat:  

Begroot € 750 uitgegeven € 0 

 

 

EXAMENS 

Theorie-examens 

De examencommissie is begin 2016 overgestapt op een andere manier van werken, waarbij 

er onderscheid wordt gemaakt werksessies en vergaderingen. Tijdens werksessies leveren 
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we productie, denk aan nieuwe vragen bedenken en bestaande vragen verbeteren. 

Vergaderingen gebruiken we om besluiten te nemen, zoals over de “discipline specifiek 

maken” kwestie. De portefeuillehouder is meestal niet aanwezig bij de werksessies. De 

commissieleden houden hem op de hoogte via telefoon, e-mail en telegram en hij zet werk 

uit in de commissie op dezelfde manier. Deze manier van werken zorgt voor meer 

autonomie van de commissie, die de bulk van het werk doet, terwijl de portefeuillehouder 

zich met de strategische kwesties kan bezig houden, die ook raken aan zijn bestuursrol. Deze 

manier van werken is tijdens het commissiediner geëvalueerd en wordt door alle betrokken 

als zeer prettig ervaren. 

  

In onderstaande tabel de examenresultaten: 

Examen Aantal Kandidaten Aantal geslaagd Slagingspercentage 

B2 173 122 71% 

B3 30 19 63% 

  

✓  Het examenresultaat voor brevet 2 is in lijn met voorgaande jaren. Wat opvalt is het 

slagingspercentage voor brevet 3, wat met 63% aanzienlijk lager is dan de 81% uit 2014 

en 91% uit 2015. 

  

✓ Ook afgelopen jaar hebben we wederom drie maal examen afgenomen voor brevet 2 

en brevet 3, dit leverde uitsluitend positieve reacties op. Dit is de nieuwe standaard 

geworden. 

  

✓  We hebben onderzocht of het zinvol is om discipline specifieke examens te maken. 

Onze conclusie is dat dit niet zinvol is. Er zijn slechts marginale verschillen in de 

theoretische kennis die benodigd is om de verschillende disciplines te beoefenen. 

  

✓  We hebben een groot aantal vragen aan de database toegevoegd en ook is er een 

grote opschoningsactie geweest om “slechte” vragen te verwijderen of aan te passen. 
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✓  We hebben een gedeeltelijke vrijstelling voor delta piloten ingevoerd, zij krijgen 

vrijstelling voor de vakken meteorologie, aerodynamica en regels, op basis van een 

geldig delta brevet. 

  

✓  We hebben onderzocht of vrijstelling voor paramotor verstandig was. De conclusie is 

van niet, er zijn teveel verschillen tussen de sporten. 

  

✓  We hebben de eerste stap gezet in het “digitaal lokaal examineren” door de database 

uit te breiden met algoritmes die helpen bij examen samenstelling.   

 
 
 
SCHOLEN EN VERENIGINGEN 

Erkenningen scholen en verenigingen 

✓ Resultaat 2016: het aantal erkende scholen en verenigingen blijft in 2016 tenminste 

gelijk en er is een duidelijke richting aangegeven of er op basis van nieuwe voorwaarden een 

duidelijke erkenning komt.  

In 2016 zijn er geen scholen of verenigingen bijgekomen of gestopt. 

 

COMMUNICATIE 

Website 

✓ Resultaat 2016: de inhoud en vormgeving van de afdelingssite wordt geactualiseerd 

en verbeterd. 

De eind 2014 vernieuwde website is ook in 2016 voorzien van meer informatie; het actueel 
houden is een continu aandachtspunt. 

 

Lift 

Resultaat 2016: de afdelingsbladen van Delta en Scherm smelten samen tot één nieuw 
magazine, dat vier keer per jaar verschijnt. Uiteraard onder de voorwaarde dat ook de 
afdeling Delta hiertoe besluit 

Dit resultaat is met succes bereikt. Het nieuwe blad Lift biedt meer en gevarieerdere 
artikelen, tegen minder kosten. 
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Vliegsportbeurs 

✓ Resultaat 2016: de afdeling is vertegenwoordigd tijdens de vliegsportbeurs. 

Evenals eerdere jaren stond de afdeling samen met Delta op de beurs. 

 

 

BREVETTERINGEN EN OPLEIDINGEN 

Opleiding  

✓ Resultaat 2016:  

Instructeursdag: Er zijn twee instructeursdagen gehouden waaraan een groot deel van de 

instructeurs heeft deelgenomen (twee dagdelen). Aangezien de bijdrage van de instructeurs 

minimaal is wordt de dag vanaf nu bijna geheel verzorgt door het bestuurslid brevetteringen 

en opleidingen.  

 

Instructeursopleiding: In 2016 is weer een instructeursopleiding gestart met 9 kandidaten. 

Het bestuur heeft ingestemd dat deze kandidaten maximaal 4 jaar de tijd krijgen om hun 

opleiding af te ronden. Afgelopen jaar hebben 3 instructeurs in opleiding (2 uit de opleiding 

jaargang 2015 en 1 uit 2013) de opleiding met succes afgerond. 

 

VEILIGHEID EN TECHNIEK 

Veiligheid en techniek 

✓ Resultaat 2016: de veiligheidscommissie doet verslag van de meldingen en de 

uitgevoerde onderzoeken. 

 

Veiligheidscommissie: 

De veiligheidscommissie heeft –in tegenstelling tot voorgaande Jaren- een relatief rustig 

seizoen achter de rug. Er zijn ongeveer 40 meldingen binnen gekomen over iets minder dan 

40 incidenten. Gelukkig ging het in de meeste gevallen om incidenten. Er zijn geen fatale 

voorvallen gemeld en – voor zover bekend – ook niet voorgevallen.  

Een mogelijke oorzaak voor het lagere aantal voorvallen kan zijn dat we een “slecht” seizoen 

achter de rug hebben, waardoor er wellicht veel minder is gevlogen. Dat geldt in ieder geval 

voor vluchten in Nederland en directe omgeving.  
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De veiligheidsjaarverslagen zijn geanalyseerd en een beknopt artikel over opvallende 

voorvallen uit de verslagen is gepubliceerd in de Lift.  

We hebben de informatie van de jaarverslagen van 2016 gebundeld en uitgereikt op de 

instructeurs dag van 4 maart 2017, zodat de leermomenten konden worden meegenomen 

naar de clubs en scholen.  

Er is een eerste veiligheidsmanagers bijeenkomst geweest in het voorjaar van 2016. Helaas 

viel de belangstelling wat tegen. Diegenen die aanwezig waren hebben het over het 

algemeen als nuttig beoordeeld.  

De veiligheidscommissie heeft de banden met de afdeling Deltavliegen aangehaald en deelt 

nu haar website met de veiligheidscommissie van de afdeling Deltavliegen. De afdeling 

Deltavliegen registreert nu de voorvallen ook via de EHPU en de voorvallen van 

schermvliegen en deltavliegen worden gepubliceerd op de gezamenlijke website. Zodra er 

aanleiding toe is komen beide veiligheidscommissies ook samen om voorvallen te 

bespreken.  

De veiligheidscommissie is afgelopen jaar geconsulteerd door de luchtvaartpolitie in verband 

met een ernstig ongeval van een cursist bij een niet-KNVvL opleidingsinstantie. De 

veiligheidscommissie heeft technische expertise geleverd voor het politieonderzoek.  

Voorts zijn er regelmatig software-aanpassingen voorgesteld aan de EHPU en 

geïmplementeerd om het invullen voor de melders en de verwerking ervan te verbeteren. 

Dat levert dan ook weer werk op aan de software op de server van de veiligheidscommissie, 

met als gevolg dat tijdelijk de publieke presentatie van voorvallen niet beschikbaar was. 

Eind 2016 is binnen het bestuur van de afdeling schermvliegen de dialoog opgestart over 

waar we staan met onze veiligheidscultuur en hoe we die in beweging krijgen. 

Daadwerkelijke gedragsverandering in onze vereniging met 1600 ZZP’ers kun je dit niet even 

‘regelen’ of ‘organiseren’. De sleutelfiguren in- en eigenaren van deze beweging zijn daarom 

zijn de meest ervaren piloten, instructeurs en schoolhouders. Als bestuur willen we graag 

faciliteren. In 2017 zal deze dialoog verder gaan. 

 

Technische commissie: 

De technische commissie heeft op 27 februari en 12 maart lieren gekeurd. 
Het was opvallend dat er 3 nieuwe lieren waren, hiervan is er één afgekeurd. Tevens zijn de 
10 lieren die al bekend waren opnieuw gekeurd. Voor zover er sprake was van herstelpunten 
zijn die bij de liereigenaren aangegeven. Zij worden in de gelegenheid gesteld om alsnog te 
voldoen aan de eisen door bewijs te sturen door middel van een  foto, filmpje of 
documentatie.  
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Bij hoge uitzondering is op 23 augustus de lier van Sky Rebels (goed)gekeurd, omdat het de 
bedoeling was dat deze zou worden gebruikt bij het NK precisie stand up. 

Het is zeer ongebruikelijk dat in de zomer lieren worden gekeurd. Dat lukte in dit geval 
omdat bij toeval twee leden van de TC niet op vakantie waren. 

 

KWALITEITSMANAGEMENT 

De reglementen zijn nooit af: er komen telkens weer nieuwe ontwikkelingen. Het 
afdelingsbestuur houdt de vinger aan de pols en zal zo nodig voorstellen doen voor 
verbeteringen. 
 
✓ Resultaat 2016: het bestuur zorgt voor uitvoering van de aanpassingen en doet zo nodig 

voorstellen voor verbeteringen met als doelstelling de leesbaarheid te verbeteren en de 

structuur te doorgronden. Een specifiek aandachtspunt is de Eigen Medische Verklaring. 

 De reglementen zijn in 2016 op enkele punten aangepast. De Eigen Medische Verklaring is 

onveranderd gebleven in de afweging van prioriteiten binnen het bestuur. 

 

Auditcommissie 

✓ Resultaat 2016: De auditcommissie zet de bezoeken aan de scholen voort, mogelijk 

ook in praktijksituaties tijdens vliegweken of lierdagen van de scholen. 

In 2016 heeft de auditcommissie geen bezoeken aan scholen afgelegd. Oorzaak is tijdgebrek 

bij de leden van de auditcommissie, mede door het aanvaarden van de functie van 

afdelingsvoorzitter door John Joosten, portefeuillehouder kwaliteitsmanagement. 

 

WEDSTRIJDZAKEN 

Sportbeleid 

Schermvliegen is zowel recreatie als sport. In veel sporten wordt onderscheid gemaakt in 

breedtesport en topsport. Daarbij vervult het topsportdeel vaak de rol van boegbeeld. In 

2016 willen we het topsportbeleid van de afdeling opnieuw vormgeven. Doelen daarbij zijn 

het aantal wedstrijddeelnemers te vergoten, bijvoorbeeld door training en coaching te 

organiseren, en het daardoor enthousiasmeren van meer piloten om op hun niveau aan 

wedstrijden deel te nemen. 

 

✓ Resultaat 2016: de wedstrijdcommissie stelt een topsportbeleid en bijhorend plan op. 
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Door onvoldoende bezetting binnen de wedstrijdcommissie is alle aandacht gegaan naar het 

daadwerkelijk organiseren van wedstrijden gegaan en niet naar het opstellen van beleid.  

 

Wedstrijden 

✓ Resultaat 2016: vijf officiële wedstrijden (NKSV, Dutch Open, Precisie stand up, 

Precisie klassiek en XContest) worden georganiseerd, met per wedstrijd meer deelnemers dan 
in 2015. 

Het voorjaar 2016 kenmerkte zich door veel harde wind en regen in heel west Europa. Daar 

hebben we bij de verschillende wedstrijden veel last van gehad. Een aantal wedstrijden zijn 

om die reden niet doorgegaan, ook niet op de reservedagen. 

 

NKSV 

De NKSV is in het voorjaar wederom georganiseerd met het cilinderrace principe. Door het 

slechte weer in het voorjaar is er geen finale weekend gehouden. Er waren 24 dagen 

aangewezen om een taak te  kunnen vliegen. Op 12 dagen is er daadwerkelijk een taak 

uitgezet. Op 7 dagen is er daadwerkelijk door piloten gescoord op de taak. De overige 5 

dagen bleek het weer uiteindelijk toch te slecht. 

 

NK Bergvliegen 
Het NK Bergvliegen (Dutch Open) was van 28 mei – 3 juni in Gemona Italië, samen met de 
Britten georganiseerd. Er waren 24 Nederlandse piloten aangemeld. De eerste dag is er een 
taak uitgezet die halverwege gecanceld is vanwege opkomende regen. De laatste dag is er 
een kleine taak uitgezet. Op dat moment waren er nog 4 Nederlandse deelnemers aanwezig. 
Er is geen Nederlands kampioen gekroond. 
 
NK Precisie Stand-up 
Voor het NK Precisie stand-up zijn 3 weekenden geprobeerd om de wedstrijd te houden. 
Helaas was het in al deze weekenden te slecht weer. Er is dus ook geen NK Precisie Stand-up 
kampioen gekroond. 
 
NK Precisie Klassiek 
Het NK Precisie Klassiek is gehouden op 3-4 oktober. Ook daar was het weer bijna 
spelbreker. 
 
XContest 
De XContest is weer als vanouds gehouden. De winnaars zijn op de beurs eind januari 
gehuldigd. 
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Besluit: 
de afdelingsvergadering stelt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 vast. 
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6. Verzekeringen 

 
Tijdens de afdelingsvergadering van 11 november 2016 is toegezegd het onderwerp 
verzekeringen te agenderen voor deze vergadering. Ondertussen zou het bestuur nagaan 
wat de situatie is omtrent de geldigheid van de collectieve WA-verzekering van de 
afdelingen Deltavliegen en Schermvliegen voor tandempiloten jegens hun passagier.  
 
Duidelijk is geworden dat de collectieve WA-verzekering expliciet de dekking uitsluit voor 
een tandempiloot jegens zijn passagier. Een andere expliciete uitsluiting geldt voor het 
deelnemen aan een wedstrijd. Het verenigingsbureau onderhoudt de contacten met de 
verzekeringstussenpersoon en heeft hen de vraag over het tandemvliegen voorgelegd. De 
tussenpersoon heeft aangegeven ernaar te zullen kijken en met een reactie te komen. Op 
het moment van samenstellen van deze agenda is die reactie nog niet ontvangen. We hopen 
tijdens de vergadering hierover uitsluitsel te kunnen geven. 
 
Het bestuur heeft daarnaast informatie uitgewisseld met onze Belgische zustervereniging 
BVVF. Zij hebben een verzekering die een combinatie is van aansprakelijkheid, ziektekosten, 
opsporing en redding. Daardoor is die verzekering niet goed met die van ons te vergelijken. 
De basispremie is vanwege de andere samenstelling met 25 euro een veelvoud van de 6 
euro die wij per lid van de afdeling Schermvliegen betalen (en 8 euro voor deltisten). Wel is 
in België competitie standaard meeverzekerd en kunnen leden zich individueel bijverzekeren 
als tandempiloot (voor 50 euro per jaar). 
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7. Tandemvliegen 

 
Tijdens de afdelingsvergadering van 11 november 2016 is toegezegd het onderwerp 
tandemvliegen te agenderen voor deze vergadering. Het gaat daarbij met name om de vraag 
of de tekst op de website van de Inspectie Luchtvaart en Transport correct is. Die tekst geeft 
aan dat tandemvliegen tegen vergoeding verboden is. Het is opvallend dat de tekst op de 
website van ILenT voor zeilvliegers, schermzweefvliegers en paramotors niet gelijk is: 
 

 Zeilvliegers Schermzweefvliegers Schermvliegers / Paramotors 
a Voor het niet beroepsmatig 

vervoer is door de minister 
vrijstelling verleend van de 
verplichting om een 
vervoersvergunning te hebben. 
Een passagier mag mee onder een 
(tweepersoons) zeilvliegtuig mits 
deze geen vergoeding geeft in 
welke vorm dan ook. 
 

 

Voor het niet beroepsmatig 
vervoer is door de minister 
vrijstelling verleend van de 
verplichting om een 
vervoersvergunning te hebben.  
 
Een passagier mag mee in een 
schermzweeftoestel mits deze 
geen vergoeding geeft in welke 
vorm dan ook en de vlieger:  
- geen ‘baat’ heeft bij de 

vlucht;   
- iedere passagier voorafgaand 

aan de vlucht vertelt dat het 
schermzweeftoestel niet is 
gecertificeerd volgens 
internationale 
luchtwaardigheidseisen. 

Voor het niet beroepsmatig 
vervoer is door de minister 
vrijstelling verleend van de 
verplichting om een 
vervoersvergunning te hebben.  
 
Een passagier mag mee in een 
schermvliegtuig mits deze geen 
vergoeding geeft in welke vorm 
dan ook en de vlieger:  
- geen ‘baat’ heeft bij de 

vlucht;   
- iedere passagier voorafgaand 

aan de vlucht vertelt dat het 
schermvliegtuig niet is 
gecertificeerd volgens 
internationale 
luchtwaardigheidseisen.  

b  Een schermzweeftoestel mag 
alleen recreatief worden gebruikt. 
Met een schermzweeftoestel mag 
geen luchtwerk worden verricht 
zoals bijvoorbeeld fotografie, film, 
onderzoek, observatie en 
patrouille, reddingsoperaties en 
reclame. Het is verboden om een 
schermzweeftoestel te gebruiken 
tegen vergoeding, met baat of 
voor commerciële doeleinden.  

Een schermvliegtuig mag alleen 
recreatief worden gebruikt. Met 
een schermvliegtuig mag geen 
luchtwerk worden verricht 
zoals bijvoorbeeld fotografie, film, 
onderzoek, observatie en 
patrouille, reddingsoperaties en 
reclame. Het is verboden om een 
schermvliegtuig te gebruiken 
tegen vergoeding, met baat of 
voor commerciële doeleinden.  

 
a. Waarom de tweede alinea niet bij zeilvliegers vermeld staat is onduidelijk; ook voor 

zeilvliegers geldt dat deze niet zijn gecertificeerd. 
b. Kennelijk mag met een delta ook niet-recreatief worden gebruikt? 
 
De situatie is dus onduidelijk voor wat betreft commercieel tandemvliegen en ander 
commercieel gebruik. In de nieuwsbrief van de KNVvL heeft een bericht over ILenT gestaan, 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtsporters/zeilvliegers/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtsporters/parasailers/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtsporters/schermvliegers_Paramotors/
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met als strekking dat de inspectie als organisatie niet op orde is. Dat was voor het bestuur 
aanleiding om nog geen actie richting de inspectie (via het hoofdbestuur) te ondernemen op 
deze vragen, maar eerst voor ons zelf op basis van de beschikbare informatie een beeld te 
krijgen. Bovenstaande tabel bevat een klein deel van de informatie op de website van de 
inspectie. Het bestuur wil de totale vergelijking van de informatie van de drie disciplines 
compleet maken en afstemmen met de Delta en Paramotor om gezamenlijk een voorstel 
aan ILenT te doen voor de verbetering van de informatie. Daarbij willen we natuurlijk ook 
duidelijkheid krijgen over het tandemvliegen en commercieel gebruik.  
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8. Schoolerkenning 

De eisen aan schoolerkenning zijn op dit moment beperkt. Ze omvatten nu bijvoorbeeld 
alleen een WA-verzekering, zonder verdere specificatie. Belangrijkste element van de eisen 
is dat een school verklaart zich te houden aan de reglementen van de KNVvL en de 
afdelingen. Als we de erkenning meer als een kwaliteitskeurmerk willen toepassen, dan 
moeten we eerst vooraf de eisen duidelijker maken, en daar vervolgens ook op handhaven. 
 
In het huishoudelijk reglement van de KNVvL is in artikel 102 een regeling opgenomen voor 
het verlenen van een erkenning aan een opleidingsinstantie. Op basis daarvan is het 
Hoofdbestuur nu bezig een protocol op te stellen voor de indiening, behandeling en afgifte 
van een erkenning. In het concept van het protocol wordt onderscheid gemaakt in eisen die 
de koepel stelt en toetst en eisen die een afdeling stelt en toetst. Op 10 april bespreekt het 
Hoofdbestuur het concept. Als het Hoofdbestuur het protocol vaststelt, dan biedt dat een 
goed handvat om het deel van de erkenning waar de afdeling over gaat nader uit te werken. 
Daar kunnen ook aspecten in worden meegenomen uit het volgende agendapunt. 
 
Zoals in november terecht opgemerkt kan pas getoetst worden als vooraf de criteria helder 
zijn. Het toetsen kan vervolgens op meerdere manieren gebeuren, zoals auditen, peer-
review, klanttevredenheidsonderzoek of zelf-evaluatie. De te kiezen methode of combinatie 
van methoden hangt ook af van wat er getoetst gaat worden. Het bestuur streeft ernaar om 
tijdens de voorjaarsvergadering van 2018 een voorstel aan de afdelingsvergadering voor te 
leggen en zal tijdens de najaarsvergadering 2017 melden wat de stand van zaken is. 
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9. Verdere professionalisering opleidingen 

Een onbezorgde toekomst van onze mooie paragliding-sport is niet vanzelfsprekend en 
vereist dat we beschikken over kwalitatief hoogwaardiger opleidingen en een hoog 
veiligheidsbewustzijn. Als jonge sport hebben we nog genoeg te ontwikkelen en te leren. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit nieuwe technieken in schermen en harnassen, maar ook nieuwe 
inzichten in vliegtechniek en scholing. Binnen de KNVvL hebben wij als afdeling onze zaakjes 
in basis goed voor elkaar als we dat vergelijken met andere afdelingen. Ten opzichte van de 
situatie in sommige andere landen kunnen we ons nog wel op diverse punten verbeteren. 
 
Het bestuur wil daarom graag met de leden een volgende stap zetten in het 
professionaliseren van onze sport. Het is de rol van het bestuur dit proces te faciliteren en te 
stimuleren en dat doen we graag. We willen leden vragen om zich aan te melden voor een 
werkgroep die gaat komen met een advies over hoe we de kwaliteit van de opleiding kunnen 
verhogen. Zodoende kan ook een betere basis worden gelegd onder het certificeren (en 
auditeren) van scholen. We kunnen daarbij gebruik maken van de sterke punten van andere 
landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Wat bij de ontwikkeling kan helpen is het bekijken van 
de situatie door de bril van de veiligheidsladder, zoals bijgevoegd. 
 
De werkgroep zal naar verwachting 3 à 4 bijeenkomsten nodig hebben om tot een advies te 
komen. Ze kan gebruik maken van externe deskundigheid. Als we voldoende deelnemers 
hebben starten we dit najaar. Kandidaten die hieraan mee willen doen of dit willen 
voorzitten kunnen zich melden bij het bestuur! 
 
Bijlage; Veiligheids-ladder van de afdeling schermvliegen. Hieraan is een doe-het-zelf mini- 
workshop toegevoegd die je in je eigen omgeving kunt doen en die bestaat uit een paar 
vragen om scherper te krijgen hoe het bij een school of club staat met het 
veiligheidsbewustzijn. 
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10. Overige voorstellen en vragen van afgevaardigden 

 

A. Reglement en medische keuring 

Beste vergadering, 
  
Ik ben van mening dat we te zware en onnodige eisen stellen mbt de medische keuring. Ik 
heb cursisten die onder behandeling zijn bij een medisch specialist en goedkeuring hebben 
van hun specialist om te mogen paragliden. Volgens het reglement moeten zij echter een 
medische keuring gaan doen. Die medische keuring wordt gedaan door een sportarts die 
naar mijn mening heel wat minder van het medische vakgebied afweet dan de specialist uit t 
ziekenhuis. Is een verklaring van een medisch specialist op dat vakgebied niet waardevoller 
dan die van een sportarts? Naar mijn mening zou een verklaring van een behandelend 
specialist eveneens voldoende moeten zijn en zou een aparte medische keuring dan niet 
meer noodzakelijk moeten zijn. 
  
Ik weet niet of dit qua reglementen mogelijk is, of dat we mss afhankelijk zijn van 
overkoepelende regelgeving/reglementen. 
  
Overigens gelden mijn bezwaren ook voor de medische keuring en het geldig houden van je 
instructeurspapieren. Stel ik breek mn arm als I en na behandeling in t ziekenhuis na 3 
maanden wordt mij verteld dat ik alles mag doen en er geen complicaties zijn. Volgens het 
reglement zou ik dan niet op de landing mogen staan en mensen binnen praten zonder 
medische keuring. Ik vind dit een onnodig zware maatregel en zie de noodzaak daar niet van 
in: een specialist zegt dat ik alles mag doen maar ik zou dan niet op een grasveld mogen 
staan en mensen over de radio begeleiden. Het oorzakelijk verband tussen mn herstelde 
gebroken arm en het niet kunnen uitvoeren van mijn werk als I op landing zie ik niet. Deze 
regel kan ons als school in de problemen brengen, derhalve zie ik deze regel 
indien mogelijk graag veranderd. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
Vincent Verbon 
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11. Sluiting van de afdelingsvergadering 

 



3 - Directieve cultuur
Veiligheid is gedrags-beïnvloeding met cijfers uit het VMS

• Er zijn nog steeds veel “onnodige” ongevallen, terugdringen blijkt lastig

• VMS werkt nog niet goed, incidenten worden vaak niet gemeld

• Er wordt gestart met elkaar aanspreken op onveilig gedrag

• Men ervaart dat feedback geven “lastig” is   

2 - Reactieve cultuur
Veiligheid is vooral wat we doen na een ongeval 

• VMS vooral gebruikt omdat het een verplichting is

• Informatie uit het VMS heeft weinig effect 

• Zelfkennis als piloot en kennis van de “human factors” in het vliegen zijn beperkt

• Feedback geven op gedrag wordt gezien als ongewenste kritiek

5 – Vooruitstrevende cultuur
Veiligheid is onze kernwaarde en staat centraal bij alles wat we doen 

• Er zijn nauwelijks nog “onnodige” ongevallen  

• Iedereen werkt actief samen aan een veilige omgeving 

• Iedereen begrijpt hoe “human factors” veiligheid beïnvloeden

• Schermprestaties en commercie nadrukkelijk ondergeschikt aan veiligheid 

4 – Proactieve cultuur
Veiligheid is het daadwerkelijk voorkomen van “onnodige” ongevallen

• Men neemt bewust alleen nog aanvaardbare (dus gekende) risico’s 

• VMS werkt goed en de geleerde lessen worden in praktijk gebracht

• Eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken is normaal

• Voorbeeldgedrag is normaal en wordt nagevolgd

1 – Beginners-cultuur  
Veiligheidsbewustzijn en kennis zijn zeer beperkt

• Er zijn veel “onnodige” ongevallen, die worden vaak toegedekt of gebagatelliseerd

• Onnodig = het (on)bewust nemen van onaanvaardbare risico’s 

• Veiligheid nadrukkelijk ondergeschikt aan schermprestaties en commercie

• De piloot krijgt de schuld van het ongeval

Veiligheids-ladder Afdeling Schermvliegen Knvvl

“Waar zit je en hoe kom je verder?”  



Veiligheidsworkshop met twee centrale vragen;

Wat is een “goede school”? 

Wat is een “goede piloot” ?  

Start met samen doornemen veiligheidsladder. Van onder naar boven. 

Werkvorm; begeleide dialoog, dus wegblijven uit de discussie. 

Drie vragen in groepen niet groter dan 8/10 personen;

1 – Als piloten -instructeurs/schooleigenaren in de onderste 2 treden zitten, 

welk concreet onprofessioneel gedrag zie je dan? 

2 - Als piloten - instructeurs/schooleigenaren in de bovenste 2 treden zitten, 

welk concreet professioneel gedrag zie je dan?

3 - Hoe komen wij tot dat professionele gedrag? 

4 – Wat hebben wij daarvoor nodig? 

Bij grotere groepen; plenair terugkoppelen rode draden uit subgroepen

Omschrijf bij vragen 1 en 2 de belangrijkste gedragingen per groep. 

Cluster het naar domeinen; begeleiding cursisten, organisatie vliegbedrijf, 

geschiktheid vliegplekken, match piloot en glider, inschatting meteo, etc 


