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                                     Woerden, 03-09-2019 

 

Uitnodiging info-avond KNVvL DTO Zweefvliegen 

(g-DTO) 

 

Geacht bestuur en Chef Instructeur. 
(deze uitnodiging s.v.p. doorsturen naar de CI of HT) 

 

Hierbij word je uitgenodigd voor een informatieavond over de KNVvL DTO Zweefvliegen (g-DTO), en 

wel op  

Dinsdag 8 oktober 19.30 - 21.30 uur, Woerden 

Informatieavond g-DTO 

 

Recentelijk is er het eerste zgn. kennismakingsgesprek geweest met ILT en vertegenwoordigers van 

de g-DTO. Een zeer plezierig bijeenkomst met van beide kanten dezelfde insteek: hoe kunnen we de 

g-DTO voor beide partijen zo efficiënt mogelijk inrichten binnen de wettelijke kaders. 

Aan de hand van een pppresentatie van ILT is er gesproken over wat er van een DTO wordt verlangd 

en hoe dit efficiënt is in te passen in de g-DTO. Tijdens de informatieavond wordt de presentatie als 

basis gebruikt om de clubs over de g-DTO te informeren. Onze ILT gesprekspartners zijn hierbij  ook 

aanwezig. 

Doelgroep voor deze avond is de reeds bij de DTO aangemelde clubs, of zij die van plan zijn zich aan 

te sluiten bij de g-DTO. Iedere club is echter van harte welkom om de avond bij te wonen, ongeacht 

de status.  

Via deze link kun je je aanmelden, s.v.p. maximaal 2 vertegenwoordigers per club. 

aanmelding info-avond g-DTO, 8 oktober 2019  

 

Wat de stand van zaken betreft is er nog het volgende te melden. 

● Sape Miedema is als Deputy HT toegevoegd aan de g-DTO om HT Evert Jan Zwolsman te 

ondersteunen bij het TP Aerobatics. 

● Door een aantal mensen wordt hard gewerkt aan een TP VFR RT. Het ligt in de bedoeling om 

deze via de g-DTO beschikbaar te stellen. 

● Dit jaar wordt er nog een FI Refresher georganiseerd, evenals een bezemklasje initiële 

refresher nodig voor de conversie. 

● Er wordt een TP Sailplane Towing voor het LAPL (A) of PPL(A) (SEP (land)) ingediend, die 

onder de g-DTO kan gaan draaien. 

 

Komende periode zal er regelmatig een update verschijnen met de FAQ's die ons gesteld worden. 

Heb je als club vragen over de g-DTO, mail dan gerust naar info-DTO.zweef@knvvl.nl . 
 

Namens de g-DTO, 

Frouwke Kuijpers. 

Ondersteuning KNVvL DTO Zweefvliegen  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSgLWDwRCA_k51OFRaF15xaZN66s47ST-Y3SXsEOnxzXxbOQ/viewform
mailto:info-DTO.zweef@knvvl.nl
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Programma info-avond KNVvL DTO Zweefvliegen, 8 oktober  

 
Hierbij het programma van de info-avond van de KNVvL TO Zweefvliegen (g-DTO). Zoals je 

kunt zien is het een programma op de praktijk gericht. Vanuit ILT komt men vertellen wat er 

van ons verwacht wordt, wat heeft dat uiteindelijk voor effect in de uitvoering bij de club? 

Heb je nu al vragen die je zou willen stellen mail ze alvast naar info-dto.zweef@knvvl.nl  

 

Programma info-avond KNVvL DTO Zweefvliegen (g-DTO) 

8 oktober vanaf 19.00 - 220.00 
Locatie: Meetinoffice, de Bleek 13, 3447 GV Woerden 

  

19.00 uur: Ontvangst, koffie staat klaar! 

19.30 uur: 1. Opening/inleiding Sijmen de Vries (vz ABZ, REP g-DTO) 

Uitleg over het doel van de avond, en…. stel vragen! 

 

19.45 uur: 2. Toezicht DTO’s. Bob Fischer (ILT).  

 ILT is belast met het toezicht houden op de DTO’s, een reis door het proces: 

1.Doel van Toezicht 

2.EU-eisen voor het Toezicht 

3.Risicogericht toezichtprogramma 

4.Jaarlijkse interne review en activiteiten rapportage 

5.Eerste toezichtmoment 

6.Audit en inspecties 

7.Bevindingen en afhandeling van bevindingen  

 

20.45 uur: 3. EASA in de praktijk  Evert Jan Zwolsman (HT g-DTO),  

 Frouwke Kuijpers (ondersteuning g-DTO).  

3.1  Format jaarrapport DTO 

Wat en hoe moet er worden ingeleverd? 

g-DTO & administratie 

3.2. FI(S) examen (AoC), Refresher 

Update, uitleg opzet Refreshers g-DTO 

 

21.15 uur: 4. Vragen???  

 

21.30 uur: 5. Sluiting, drankje   

 

 

 

mailto:info-dto-zweef@knvvl.nl
https://drive.google.com/file/d/1ZfZsovsRTqpoJRsB9KCesDWhbu89Xcc6/view?usp=sharing

