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-Concept-  
Verslag voorjaarsvergadering 2013 afdeling Schermvliegen 
Gehouden vrijdag 19 april 2013 Hotel Maarsbergen	  
	  

1. Opening	  en	  vaststellen	  agenda	  vergadering	  

Voorzitter	  Maarten	  van	  Eck	  opent	  om	  19.30	  uur	  de	  vergadering	  en	  heet	  iedereen	  van	  
harte	  welkom.	  In	  bijlage	  1	  staan	  alle	  aanwezigen	  vermeld.	  
	  
De	  vergadering	  gaat	  akkoord	  met	  de	  door	  het	  bestuur	  voorgestelde	  agenda.	  

2. Afscheid	  en	  installatie	  afgevaardigden	  

In	  maart	  van	  dit	  jaar	  zijn	  er	  verkiezingen	  gehouden	  voor	  de	  afgevaardigden	  namens	  de	  
individuele	  leden.	  Twee	  van	  deze	  afgevaardigden	  hebben	  zich	  niet	  herkiesbaar	  gesteld:	  
Rob	  van	  Zijl	  en	  Robert	  Beukers.	  Maarten	  van	  Eck	  bedankt	  hen	  voor	  hun	  inzet	  en	  zal	  
zorgen	  dat	  zij	  een	  Snicker	  krijgen	  voor	  hun	  inzet	  in	  de	  afgelopen	  jaren.	  
De	  verkiezingen	  hebben	  drie	  nieuwe	  afgevaardigden	  namens	  de	  indviduele	  leden	  
opgeleverd	  en	  twee	  herkozen	  leden.	  Maarten	  van	  Eck	  heet	  hen	  welkom	  en	  zij	  stellen	  zich	  
kort	  voor.	  Martijn	  Geurts	  (vliegt	  2	  jaar,	  vooral	  soaren	  en	  berg),	  Contijn	  van	  Marle	  (vliegt	  
sinds	  2010),	  Bas	  Wassenaar	  (vliegt	  14	  jaar),	  Leontien	  Kragten	  (vliegt	  ruim	  10	  jaar)	  en	  Paul	  
Blok	  (vliegt	  sinds	  2005).	  Zij	  krijgen	  een	  Mars	  van	  Maarten	  als	  welkom.	  

3. Mededelingen	  en	  ingekomen	  stukken	  

a) Het	  bestuur	  heeft	  drie	  mededelingen:	  
• Protocol	  Alcohol,	  Medicijnen	  en	  Drugs:	  het	  bestuur	  stelt	  voor	  om	  dit	  te	  behandelen	  

als	  onderdeel	  van	  de	  wijzigingen	  in	  het	  reglement	  (agendapunt	  9)	  
• Portefeuillewisseling:	  binnen	  het	  bestuur	  gaat	  het	  onderdeel	  schoolerkenningen	  over	  

van	  Maurice	  Janssen	  naar	  John	  Joosten.	  Het	  bestuur	  vindt	  het	  namelijk	  logischer	  om	  
dit	  onder	  te	  brengen	  bij	  de	  portefeuille	  Kwaliteitsmanagement	  dan	  bij	  de	  portefeuille	  
examens.	  

• Ledenadministratie:	  clubs	  kunnen	  hun	  eigen	  ledenadministratie	  voeren	  binnen	  het	  
pakket	  van	  de	  KNVvL	  op	  mijn.knvvl.nl.	  Rondom	  de	  verkiezingen	  is	  gebleken	  dat	  dit	  
niet	  optimaal	  is	  ingeregeld.	  De	  komende	  maanden	  zal	  Wouter	  Stigter	  als	  secretaris	  
daar	  verbeteringen	  in	  aanbrengen,	  samen	  met	  de	  beheerder(s)	  van	  de	  KNVvL.	  	  

	  
b) Er	  zijn	  geen	  ingekomen	  stukken	  voor	  de	  vergadering.	  
	  

4. Vaststellen	  verslag	  afdelingsvergadering	  16	  november	  2012	  	  

Er	  zijn	  geen	  opmerkingen.	  De	  vergadering	  keurt	  het	  verslag	  goed.	  

5. Vaststellen	  verslag	  2012	  van	  het	  bestuur	  en	  commissies	  

Nadat	  de	  portefeuillehouders	  onderstaande	  toelichting	  hebben	  gegeven,	  gaat	  de	  
vergadering	  akkoord	  met	  het	  verslag.	  
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Veiligheid	  en	  techniek	  (Henry	  Lemmen):	  Een	  van	  de	  belangrijkste	  ontwikkelingen	  
invoering	  van	  Veiligheidsmanagementssyteem.	  Dit	  is	  ook	  een	  wettelijke	  verplichting.	  
Vincent	  Verbon	  meldt	  dat	  zijn	  school	  Paragliding	  Holland	  een	  eigen	  ongevallen	  database	  
heeft	  en	  vraagt	  	  hoe	  gaat	  e.e.a.	  gaat	  samenwerken	  gelinkt	  gaat	  worden.	  Maarten	  van	  Eck	  
licht	  in	  dit	  verband	  de	  ontwikkeling	  bij	  European	  Hang-‐	  and	  Paragliding	  Union	  toe.	  Daar	  
wordt	  een	  	  overkoepelende	  database	  ontwikkeld.	  Daarin	  worden	  de	  gegevens	  van	  
voorvallen	  anoniem	  opgenomen,	  door	  middel	  van	  een	  upload	  van	  nationale	  
subsystemen.	  In	  het	  nationale	  subsysteem	  kunnen	  meer	  gegevens	  worden	  opgenomen,	  
zoals	  persoonsgegevens	  van	  betrokkenen.	  Ons	  eigen,	  huidige	  systeem	  functioneert	  niet	  
optimaal,	  daarom	  willen	  we	  graag	  aansluiten	  op	  het	  Europese	  systeem.	  Dat	  systeem	  zal	  
in	  totaliteit	  uitgebreider	  en	  veiliger	  (moeten)	  zijn,	  want	  goede	  beveiliging	  van	  privacy-‐
gevoelige	  gegevens	  is	  voor	  ons	  een	  voorwaarde	  om	  er	  gebruik	  van	  te	  gaan	  maken.	  Het	  
huidige	  NL	  systeem	  wordt	  alleen	  nog	  onderhouden.	  Contijn	  van	  Marle	  adviseert	  contact	  
op	  te	  nemen	  met	  registratiekamer	  over	  dit	  systeem.	  	  
Tenslotte	  vermeldt	  Henry	  Lemmen	  dat	  er	  een	  vacature	  is	  in	  de	  Veiligheidscommissie.	  
Geïnteresseerden	  kunnen	  contact	  met	  hem	  opnemen.	  
	  
Kwaliteitsmanagement	  (John	  Joosten):	  Het	  belangrijkste	  onderdeel	  van	  afgelopen	  jaar	  
was	  het	  auditten	  van	  de	  scholen	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  Het	  verslag	  daarvan	  vermeldt	  de	  
eerste	  ervaringen	  van	  de	  auditcommissie.	  Leontien	  Kragten	  vraagt	  of	  met	  alle	  punten	  die	  
de	  commissie	  noemt	  iets	  gedaan	  gaat	  worden.	  John	  licht	  toe	  dat	  de	  punten	  vooral	  
bedoeld	  zijn	  als	  constateringen	  en	  niet	  als	  oordelen,	  waar	  in	  het	  vervolg	  over	  nagedacht	  
gaat	  worden.	  Vincent	  Verbon	  vraagt	  naar	  aanleiding	  van	  de	  constatering	  over	  de	  
groepsgrootte	  (“Wij	  vragen	  ons	  af	  wat	  dit	  doet	  met	  de	  kwaliteit	  van	  de	  begeleiding	  en	  
het	  overzicht	  voor	  de	  instructeur”)	  hoe	  groot	  een	  “grote	  groep”	  is.	  Tevens	  vraagt	  hij	  
waar	  de	  constatering	  “Wij	  maken	  ons	  eerder	  zorgen	  over	  de	  kwaliteit	  van	  de	  opleiding	  
bij	  de	  “grote”	  opleiders	  dan	  bij	  de	  kleine.”	  op	  gebaseerd	  is.	  John	  geeft	  aan	  dat	  bij	  een	  
grote	  groep	  gedacht	  wordt	  aan	  circa	  40	  cursisten	  en	  dat	  het	  moeilijker	  is	  te	  regelen	  dat	  
elke	  cursist	  bij	  zo’n	  grote	  groep	  voldoende	  aandacht	  krijgt.	  De	  constatering	  slaat	  
overigens	  op	  de	  verhouding	  tussen	  (hulp)instructeurs	  en	  cursisten.	  Vincent	  vindt	  dat	  dit	  
onderbouwd	  moet	  worden,	  anders	  geen	  uitspraak	  doen.	  Maarten	  vult	  aan:	  
constateringen	  zonder	  oordeel.	  In	  deze	  fase	  van	  auditcommissie	  is	  er	  voor	  gekozen	  om	  
te	  observeren;	  vervolg	  zijn	  om	  deze	  observaties	  /	  aandachtspunten	  meetbaar	  te	  maken.	  	  
Martijn	  Geurts	  vraagt	  wanneer	  het	  verslag	  van	  de	  auditcommissie	  een	  vervolg	  krijgt	  en	  
beveelt	  aan	  om	  doel	  ervan	  duidelijk	  te	  beschrijven.	  Maarten	  en	  John	  geven	  aan	  dat	  dit	  
proces	  nu	  al	  loopt	  om	  meetbaarheid	  te	  realiseren.	  Dit	  is	  een	  tijdrovende	  klus,	  ook	  omdat	  
het	  de	  bedoeling	  is	  om	  de	  audits	  op	  locatie,	  tijdens	  het	  geven	  van	  cursus	  te	  laten	  
gebeuren.	  
John	  geeft	  verder	  aan	  dat	  het	  voor	  nieuwe	  cursisten	  nuttig	  kan	  zijn	  om	  kennis	  te	  kunnen	  
nemen	  van	  de	  scholen	  die	  er	  zijn,	  hun	  benaderingswijze	  en	  aanbod.	  Vincent	  vindt	  het	  
geen	  taak	  van	  de	  afdeling	  om	  cursisten	  op	  andere	  scholen	  te	  wijzen.	  Maarten:	  dat	  is	  ook	  
niet	  de	  bedoeling,	  het	  gaat	  puur	  om	  informatieverstrekking.	  
	  
Examens	  (Maurice	  Janssen):	  
De	  examencommissie	  is	  nu	  bezig	  met	  het	  vergroten	  van	  de	  database	  met	  examenvragen.	  
Vincent	  Verbon	  complimenteert	  de	  commissie	  voor	  de	  communicatie	  tussen	  scholen	  en	  
commissie.	  Bas	  Wassenaar	  vraagt	  hoe	  Maurice	  	  tegen	  slagingspercentages	  aankijkt.	  
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Maurice	  licht	  toe	  dat	  het	  percentage	  geslaagden	  voor	  brevet	  3	  wel	  wat	  hoog	  is.	  Tijdens	  
de	  in	  april	  afgenomen	  examens	  2013	  is	  dit	  percentage	  al	  weer	  wat	  gedaald.	  Bovendien	  
blijkt	  dat	  mensen	  of	  ruim	  slagen	  of	  dik	  zakken;	  weinig	  mensen	  slagen	  met	  de	  hakken	  
over	  de	  sloot.	  
	  
Opleiding	  en	  brevettering	  (André	  Bizot):	  
Vincent	  Verbon	  vraagt	  of	  er	  meer	  beoordelaars	  van	  instructeurs	  komen?	  André	  zou	  dat	  
graag	  willen	  en	  inmiddels	  heeft	  Roland	  ten	  Berge	  zich	  daarvoor	  aangemeld.	  Nog	  meer	  
aanwas	  is	  welkom.	  Vincent	  vindt	  dubbele	  petten	  van	  schoolhouder	  en	  beoordelaar	  niet	  
gewenst,	  maar	  erkent	  dat	  hij	  bij	  André	  (schoolhouder	  Proair	  en	  beoordelaar)	  daar	  geen	  
negatief	  gevoel	  over	  heeft.	  
Maarten	  van	  Eck	  vult	  aan	  dat	  er	  op	  KNVvL	  niveau	  gekeken	  wordt	  om	  brevettering	  in	  een	  
nieuw	  instituut	  onder	  te	  brengen	  vanwege	  Europese	  regelgeving.	  
	  
Communicatie	  (Erik	  Louwes):	  
Trots	  op	  Riser!	  De	  redactie	  krijgt	  meer	  dan	  genoeg	  verhalen.	  Wel	  zou	  de	  redactie	  graag	  
meer	  advertenties	  van	  scholen	  ontvangen.	  Dat	  zorgt	  voor	  meer	  inkomsten	  en	  voor	  een	  
grotere	  naamsbekendheid	  (en	  meer	  klanten)	  voor	  scholen.	  Er	  wordt	  gekeken	  of	  een	  
besparing	  op	  portokosten	  mogelijk	  is	  door	  Riser	  samen	  met	  blad	  Air	  Sport	  Mail	  van	  
KNVvL	  te	  verzenden.	  	  
	  
Wedstrijden	  (Ruud	  Oudendijk):	  
De	  NK	  berg	  zal	  dit	  jaar	  wederom	  in	  samenwerking	  met	  de	  British	  HPA	  zijn.	  In	  
samenspraak	  met	  de	  organisatie	  en	  gezien	  de	  ervaringen	  van	  de	  afgelopen	  jaren	  zijn	  er	  
20	  plekken	  voor	  Nederlandse	  deelnemers	  vrij	  gehouden.	  Uiteindelijk	  zijn	  er	  22	  
inschrijvingen,	  waarvan	  er	  18	  betaald	  en	  bevestigd	  zijn.	  De	  wedstrijdcommissie	  is	  zeer	  
tevreden	  met	  deze	  aantallen	  en	  zal	  in	  2014	  proberen	  meer	  plekken	  te	  laten	  reserveren	  
voor	  Nederlandse	  piloten.	  
Het	  Chabre	  Open	  2013,	  een	  “instap-‐wedstrijd”	  voor	  mensen	  met	  competitie-‐ambities,	  zit	  
dit	  jaar	  weer	  vol.	  Er	  is	  reeds	  contact	  geweest	  met	  de	  organisatie	  van	  de	  Chabre	  Open	  om	  
te	  kijken	  of	  er	  voor	  de	  toekomst	  een	  samenwerking	  mogelijk	  is,	  want	  we	  vinden	  dat	  er	  bij	  
deze	  wedstrijd	  een	  goede	  methodiek	  wordt	  gehanteerd.	  Het	  is	  de	  perfecte	  leerschool	  
voor	  beginnende,	  ambitieuze	  competitiepiloten.	  
De	  wedstrijdcommissie	  denkt	  na	  hoe	  het	  verdwijnen	  van	  de	  subsidie	  van	  NOC*NSF	  voor	  
wedstrijdvliegen	  kan	  worden	  opgevangen.	  

6. Vaststellen	  financieel	  verslag	  2012	  	  

De	  penningmeester	  Maurice	  Janssen	  geeft	  mede	  naar	  aanleiding	  van	  vragen	  en	  
opmerkingen	  de	  volgende	  toelichting.	  Het	  ledental	  is	  stabiel	  op	  ongeveer	  1550.	  Van	  de	  
contributie	  die	  leden	  betalen	  gaat	  23	  euro	  naar	  de	  afdeling,	  de	  rest	  gaat	  naar	  de	  koepel.	  
Onder	  de	  post	  Bijzondere	  baten/lasten	  valt	  de	  afboeking	  van	  een	  failliete	  debiteur.	  Het	  
apart	  vermelden	  van	  de	  advertentie	  inkomsten	  is	  in	  dit	  door	  de	  koepel	  voorgeschreven	  
format	  niet	  mogelijk.	  Wel	  kan	  het	  volgend	  jaar	  in	  de	  toelichting	  apart	  worden	  
opgenomen.	  
	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  begroting	  vraagt	  Bas	  Wassenaar	  naar	  de	  plannen	  voor	  de	  



	  

Concept	  Verslag	  voorjaarsvergadering	  2013	  Afdeling	  Schermvliegen	   4	  

website?	  Maarten	  van	  Eck	  licht	  toe	  dat	  de	  website	  al	  klaar	  had	  moeten	  zijn,	  maar	  helaas	  
is	  er	  vertraging	  op	  niveau	  van	  de	  koepel.	  We	  zijn	  wel	  al	  druk	  bezig	  met	  vernieuwen	  van	  
de	  informatie,	  zodat	  bij	  online	  gaan	  van	  de	  nieuwe	  site	  deze	  gevuld	  is	  met	  actuele	  
informatie.	  
Erik	  Louwes	  vertelt	  dat	  we	  de	  Riser	  digitaal	  gaan	  aanbieden	  op	  de	  nieuwe	  site.	  Via	  ISSU	  is	  
er	  een	  bladerbare	  versie	  beschikbaar.	  
	  
De	  vergadering	  gaat	  akkoord	  met	  het	  financieel	  verslag.	  
	  

Uitreiking	  van	  onderscheidingen	  

Het	  bestuur	  van	  de	  afdeling	  heeft	  voor	  Jaap	  Eringa	  en	  columnist	  Klaterhoen	  van	  B-‐lijn	  en	  
Riser	  een	  onderscheiding	  aangevraagd	  voor	  hun	  jarenlange	  inzet	  voor	  het	  
schermvliegen.	  Het	  bestuur	  van	  de	  KNVvL	  heeft	  aan	  Jaap	  Eringa	  de	  gouden	  erepenning	  
van	  de	  KNVvL	  toegekend	  en	  de	  zilveren	  erepenning	  aan	  columnist	  Klaterhoen	  van	  B-‐Lijn	  
en	  Riser.	  Beiden	  zijn	  helaas	  niet	  aanwezig,	  maar	  Maarten	  van	  Eck	  zal	  zorgen	  dat	  zij	  de	  
onderscheidingen	  ontvangen.	  

7. Aandachtspunten	  voor	  2013	  

In	  aanvulling	  op	  wat	  bij	  het	  verslag	  over	  2012	  al	  gezegd	  is	  over	  de	  lopende	  
ontwikkelingen	  licht	  Maarten	  van	  Eck	  enkele	  van	  punten	  nog	  toe.	  
	  
• Voor	  de	  samenwerking	  tussen	  Schermvliegen	  en	  Zeilvliegen	  zijn	  inmiddels	  de	  eerste	  

stappen	  gezet	  om	  te	  komen	  tot	  een	  fusie.	  We	  gaan	  pragmatisch	  te	  werk:	  gelijke	  
commissies	  per	  afdeling	  gaan	  we	  laten	  samenwerken.	  Doel	  is	  om	  in	  totaliteit	  
efficiënter	  en	  effectiever	  te	  kunnen	  zijn,	  ook	  wat	  betreft	  onze	  invloed	  in	  de	  koepel.	  

• Samenwerking	  met	  andere	  groeperingen,	  waar	  we	  overeenkomsten	  mee	  hebben:	  
kitesurfers	  en	  NVVV.	  Afgelopen	  jaar	  heeft	  NVVV	  deelgenomen	  en	  meegewerkt	  aan	  
de	  kampioenschappen.	  Dat	  willen	  we	  voortzetten	  en	  uitbouwen.	  

• Soarcommissie:	  bedoeld	  om	  advies	  te	  geven	  aan	  bestuur	  over	  het	  duinsoaren.	  De	  
commissie	  mag	  ook	  niet-‐leden	  daarbij	  betrekken.	  Commissie	  heeft	  gevraagd	  om	  
meer	  bestuurlijke	  betrokkenheid	  en	  ondersteuning.	  Robert	  Beukers,	  Max	  Morriën	  en	  
Jeroen	  Buis	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  commissie.	  

• Verzekeringen:	  we	  zijn	  in	  overleg	  met	  de	  Luchtvaartpool.	  Joost	  Mineur	  is	  bezig	  een	  
voorstel	  te	  maken	  voor	  verzekeringsbepalingen.	  

8. Invoering	  aspirantlidmaatschap	  

Tot	  de	  invoering	  van	  aspirantlidmaatschap	  is	  in	  najaar	  2012	  door	  de	  afdelingsvergadering	  
besloten.	  Met	  de	  koepel	  is	  gesproken	  over	  praktische	  invoering.	  Daartoe	  moeten	  nog	  
wat	  zaken	  worden	  geregeld.	  Dat	  doen	  we	  in	  2013	  en	  dan	  draaien	  we	  ook	  proef	  met	  2	  
scholen,	  opdat	  we	  per	  1-‐1-‐2014	  het	  volledig	  kunnen	  invoeren.	  Het	  aspirantlidmaatschap	  
zal	  gekoppeld	  zijn	  aan	  aanvraag	  brevet	  1.	  Dat	  brevet	  1	  blijft	  onbeperkt	  geldig,	  maar	  het	  
aspirantlidmaatschap	  eindigt	  na	  12	  maanden.	  Het	  is	  aan	  het	  aspirantlid	  om	  het	  te	  laten	  
eindigen	  of	  om	  het	  om	  te	  zetten	  naar	  een	  volwaardig	  lidmaatschap.	  
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9. Goedkeuren	  afronding	  Reglement	  Schermvliegen	  

Over	  de	  artikelen	  worden	  de	  volgende	  opmerkingen	  gemaakt:	  
	  
Artikel	  10,	  lid	  1:	  de	  squares	  zijn	  nu	  in	  dit	  artikel	  opgenomen,	  maar	  dat	  geldt	  niet	  voor	  

speedschermen,	  acroschermen	  etc,	  tenzij	  deze	  een	  reguliere	  
typegoedkeuring	  (EN	  of	  LTF)	  hebben	  als	  “gewoon”	  scherm.	  

Artikel	  10,	  lid	  2:	  terecht	  wordt	  opgemerkt	  dat	  ook	  bij	  dit	  lid	  de	  aanvulling	  voor	  squares	  
moet	  worden	  opgenomen.	  

Artikel	  10,	  lid	  3:	  er	  ontstaat	  discussie	  over	  wie	  in	  een	  scholingsituatie	  verantwoordelijk	  is	  
voor	  aantonen	  dat	  de	  typegoedkeuring	  van	  een	  helm	  tenminste	  
gelijkwaardig	  is	  aan	  EN966.	  Het	  artikel	  wordt	  daarom	  uitgebreid	  met	  
zinsnede	  dat	  dit	  de	  verantwoordelijkheid	  is	  van	  de	  cursist.	  	  

	  
Artikel	  11:	  akkoord.	  
Artikel	  16:	  akkoord.	  	  
Artikel	  28:	  in	  de	  huidige	  formulering	  blijft	  onduidelijk	  hoeveel	  vluchten	  gemaakt	  moeten	  

worden	  om	  aan	  eisen	  voor	  verlenging	  te	  voldoen.	  	  
Artikel	  55:	  akkoord	  
Artikel	  57:	  akkoord	  
Algemeen:	  akkoord	  
	  
Op	  basis	  van	  de	  bespreking	  stelt	  het	  bestuur	  voor	  om	  bij	  de	  concept	  notulen	  van	  deze	  
vergadering	  de	  aangepaste	  wijzigingen	  van	  de	  artikelen	  10	  en	  28	  mee	  te	  zenden.	  Het	  
verzoek	  aan	  de	  afgevaardigden	  is	  om	  daar	  over	  per	  mail	  akkoord	  te	  verlenen.	  	  
Een	  volgende	  stap	  is	  het	  juridisch	  en	  taalkundig	  doorlopen	  van	  hele	  reglement;	  Contijn	  
van	  Marle	  biedt	  daar	  zijn	  diensten	  voor	  aan,	  waarvan	  het	  bestuur	  graag	  gebruik	  maakt.	  
Het	  resultaat	  daarvan	  wordt	  tijdens	  de	  najaarsbijeenkomst	  aan	  de	  afgevaardigden	  
voorgelegd.	  
	  
De	  vergadering	  gaat	  akkoord	  met	  de	  beschreven	  werkwijze.	  

10. Notitie	  G-‐forcetrainer	  
Het	  bestuur	  heeft	  deze	  notitie	  gemaakt	  naar	  aanleiding	  van	  vragen	  en	  opmerkingen	  
vanuit	  de	  afdeling.	  Volgens	  de	  notitie	  voldoet	  het	  apparaat	  aan	  de	  daaraan	  te	  stellen	  
eisen.	  Daarmee	  is	  voor	  wat	  betreft	  het	  bestuur	  dit	  onderwerp	  klaar.	  
	  
Contijn	  van	  Marle	  vindt	  het	  een	  prima	  notitie,	  maar	  erg	  feitelijk.	  Hij	  vraagt	  zich	  af	  of	  het	  
bestuur	  koudwater	  vrees	  heeft?	  
	  
Arjan	  Pool	  is	  heel	  content	  met	  de	  conclusies.	  Hij	  stelt	  dat	  als	  instructeurs	  volgend	  jaar	  
naar	  de	  Efteling	  gaan	  om	  in	  de	  achtbaan	  g-‐krachten	  te	  ervaren,	  we	  ook	  geen	  vragen	  over	  
de	  veiligheid	  daarvan	  stellen.	  Leontien	  Kragten	  ondersteunt	  de	  opmerkingen	  van	  Arjan.	  
	  
Verder	  vertelt	  Arjan	  Pool	  dat	  hij	  met	  een	  groep	  piloten	  naar	  de	  G-‐forcetrainer	  is	  geweest	  
en	  hij	  vond	  het	  heel	  positief	  om	  droog	  te	  kunnen	  oefenen.	  
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Paul	  Blok	  vraagt	  of	  er	  sprake	  kan	  zijn	  van	  een	  erkende	  opleidingsinstantie	  voor	  het	  
schermvliegen.	  Maarten	  van	  Eck	  geeft	  aan	  dat	  dit	  onwaarschijnlijk	  is,	  omdat	  de	  G-‐
forcetrainer	  niet	  uitsluitend	  bedoeld	  is	  voor	  schermvliegpiloten.	  
	  
De	  vergadering	  stemt	  in	  met	  de	  notitie	  van	  het	  bestuur.	  

11. Overige	  voorstellen	  en	  vragen	  van	  afgevaardigden	  
Er	  zijn	  geen	  vragen	  of	  opmerkingen.	  

12. Sluiting	  van	  de	  afdelingsvergadering	  
Maarten	  van	  Eck	  bedankt	  iedereen	  hartelijk	  voor	  zijn	  of	  haar	  inbreng	  en	  nodigt	  iedereen	  
uit	  nog	  wat	  na	  te	  praten	  onder	  het	  genot	  van	  een	  drankje.	  

	  


