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Verslag Vertegenwoordiging Ledenraad Afdeling Parachutespringen KNVvL 
20 september 2006 KNVvL Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Peter Smit (AB) 
 Harm van de Gevel (AB) 
 Simon Woerlee (AB) 
 Henny Wiggers (AB) 
 Marjon Kramer (Airboss) 
 Teun Giljamse (CPV) 
 Ton Pruisken (FD) 
 Caroline van de Graaf (PCMN) 
 Victor Spaan (POPS-NL) 
 Anneloes Maij (HBP) 
 Johan Bronsveld (PCF) 
Afwezig met kennisgeving: André Kiers (PCEH) 
 Ad Jongeneelen (ENPC) 
Afwezig zonder kennisgeving: Jeroen van Amersfoort (SOE) 
 Alfred Heitink (VPCT) 
 John Verstegen (toehoorder VPCT) 
 Peter Braun (SAW) 
 Rikus Renting (SBOP) 
 Herman Landsman (BSU) 
 René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
Het aantal stemmen is 17, dit is te weinig voor een geldige vergadering. Beerendonk stelt voor om wel 
de agenda af te lopen.  
 
1. Opening 
Beerendonk heet alle aanwezigen welkom. Op Kiers en Jongeneelen na hebben geen van LR-leden 
laten weten of ze aanwezig zouden zijn of niet. HBP heeft ook geen belrondje gedaan. Bij een 
ongeldige vergadering kan het bestuur geen verantwoording afleggen aan het hogere orgaan, de LR. 
Voorstel om de statuten te wijzigen van meerderheid van stemmen naar meerderheid van aanwezige 
stemmen. Het AB gaat een voorstel bedenken om een grotere kans te krijgen dat LR vergaderingen 
wel geldig zijn.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (28 maart 2006) 
Pagina 1: Pruisken: 3C. periodiek mag inmiddels vervallen. 
Pagina 2: geen opmerkingen.  
Pagina 3: Bronsveld vraagt wat POD betekent. Smit verduidelijkt. 
Het verslag wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. 
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen 
• 22 februari 2006 => wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. 
• 5 april 2006 => wordt door de aanwezigen akkoord bevonden. 
• 17 mei 2006 => 3F. FD geeft aan zondermeer tegen het idee van tientjesleden te zijn. 

Beerendonk verklaart dat dit slechts een idee is, maar zeer zeker eerst uitgewerkt zal worden en 
aan verenigingen voorgelegd zal worden voordat dit doorgevoerd wordt. 

• 4 juli 2006 => 4A. Wordt later op teruggekomen. 
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3B. Begroting para 2007 + toelichting 
Er is een controle gedaan naar de inkomsten die in de begroting zijn opgenomen. Alleen de SP krijgt 
minder dan ze begroot hebben. Resultaat 2005 was positief. Er is geen contributieverhoging begroot. 
De subsidies die nu binnen komen zijn specifiek voor bepaalde zaken, er is subsidie voor sport en 
een subsidie voor de kaderopleidingen. Er wordt uitgegaan van hetzelfde aantal leden als in 2006.  
 
Begroting moet formeel goedgekeurd worden door de LR. Clubs die nu niet vertegenwoordigd zijn 
moeten per mail aangeven dat ze akkoord zijn (zonder tegenbericht).  
 
Alle clubs die nu aanwezig zijn gaan akkoord met de begroting.  
 
4. Beleid AB para 
HBP moet de urenstaatjes onderverdelen naar de punten van het beleidsplan. Op basis van de 
gegevens die er zijn, heeft Beerendonk een overzicht gemaakt van de kostenverdeling per post. AB 
gaat dit overzicht gebruiken om sturing te geven aan HBP. LR geeft aan erg tevreden te zijn over de 
manier waarop de kosten inzichtelijk zijn gemaakt.  
 
5. Strategisch Marketing Plan (NOC*NSF) 
Het SMP is bedoeld om de daling in het aantal leden van de KNVvL om te buigen naar een stijging. 
Meerdere bonden worden door het NOC*NSF begeleid in het ontwikkelen van een marketingplan. Dit 
plan wordt gemaakt door de koepel, maar kan ook gebruikt worden door de clubs/centra. Pruisken is 
bij de ontwikkeling van dit plan betrokken. Hij ziet het als een positieve ontwikkeling, maar vraagt zich 
af hoe de implementatie straks zal gaan. De boodschap is met name dat de verenigingen zich actief 
op zullen moeten stellen om nieuwe leden te werven. 
 
6. V&W regelingen (zaken + status) 
6A. KNVvL zaken 
Uit het financieel jaarverslag van de KNVvL blijkt dat het financieel de goede kant op gaat.  
 
De KNVvL werkt momenteel aan nieuwe statuten. Ze gaat nadenken wat ze de afdelingen kan bieden 
en wat de afdelingen de KNVvL kunnen bieden. De afdelingen moeten zich afvragen wat de KNVvL 
voor hen kan betekenen.  
 
6B. Para (POD, RVS) 
Het blijkt wederom lastig te zijn om in contact te treden met de juiste instanties. Er wordt nu 
geprobeerd om via de KNVvL hogerop contacten te leggen.  
 
7. KNVvL zaken (financieel verslag 2005, structuurwijziging) 
In de algemene beschouwingen, pagina 3, staat dat de verplaatsing van het AS in een vergevorderd 
stadium is. Dit heeft niets te maken met het pand an sich.  
 
8. Wat verder ter tafel komt 
Spaan: Hoe staat het nu met Liemberg? De afdeling wilde maximaal € 6250 betalen. De overige 
lasten zullen voor rekening komen voor de KNVvL. 
Bronsveld: heeft begrepen dat er om de twee jaar een BVR wijziging komt. Hoe kan deze akkoord 
bevonden worden door de LR als de volgende vergadering pas na maart 2007 is. Deze zal per email 
of telefonische vergadering voorgelegd moeten worden. 
Giljamse: hoe gaan we om met deze vergadering waarop te weinig stemmen aanwezig zijn? Hier zal 
het AB over na moeten denken. 
 
Beerendonk sluit om 21.15u de bijeenkomst nadat hij alle aanwezige leden bedankt heeft.  
 
***************************************************************************************************************** 
 

Volgende LR vergadering: februari 2007, 20.00 uur te Hilversum. 


