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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
8 april 2009 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk 
 Peter Smit (AB)  
 Henny Wiggers (AB)  
 Harm van de Gevel (AB) 
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Jarig Steringa (PCEH) 
 Mark Schindeler (CPV)  
 Arjen Vos (PCF)  
 Ton Pruisken (FD) 
 Ruud Wassenaar (PCMN) 
 Eric ten Feld (ENPC) 
 Victor Spaan (POPS) 
 René van der Lans (toehoorder ENPC) 
 Paul Serné (PCMN toehoorder)  
Afwezig zonder kennisgeving: Peter Braun (SAW)  
 John Verstegen (VPCT) 
 Rikus Renting (SBOP) 
 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 (09-10-2008) 
Punt 5, nadere uitleg voor de zitting van de 5 voorzitters in het hoofdbestuur KNVvL, voor een periode 
van 3 jaar.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  
15-10-08: geen opmerkingen. 
29-10-08: geen opmerkingen. 
11-12-08: geen opmerkingen.  
21-01-09: geen opmerkingen.  
04-03-09: punt 4A, tekstueel aanpassen over militair luchtruim.  
3B. Springtechnische cijfers 2008. De cijfers zijn nog niet compleet maar het aantal sprongen is 
geschat ongeveer gelijk aan 2007. Het aantal tandems is flink gestegen, derhalve een verschuiving 
met minder sportsprongen. Het aantal leerlingen is stabiel rond de 1400. TU-7 is nog lid van de KNVvL 
doch het springen gebeurt onder Duitse vlag. TU-7 kader met een KNVvL bevoegdheid is een 
aandachtspunt. Na het gereedkomen van het jaarverslag en commentaar van het AB zal het verstuurd 
worden aan de LR en in de SP worden gepubliceerd.   
3C. Financieel Resultaat para 2008. Laatste versie word ter plekke uitgedeeld: € 14000 positief 
resultaat. Als volgt: inkomstenkant, meer rente dan begroot, en meer inkomsten springbewijzen. De 
uitgaven zijn ongeveer zoals begroot,maar van juridische kosten van € 9000 is maar € 2000 gebruikt. 
Commissies zijn in grote lijnen in lijn met de begroting. SP als blad en commissies / AB doen het 
financieel heel goed in vergelijking met andere afdelingen KNVvL.  
De KNVvL als geheel zit binnen begroting. De afdeling zweefvliegen heeft € 50000 negatief.  
3D. BVR 2009 wijzigingsvoorstellen. De LR gaat akkoord met deze voorstellen tot wijzigingen.  
De daadwerkelijke letterlijke tekst moet nog wel in het BVR worden opgenomen. Actiepunt HBP in 
samenwerking met Steringa. Wiggers stelt wel een vraag over de controle van de digitale 
handtekening.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
In december 2008 is er extra vergadering van de clubs geweest over dit punt. Besloten is tot 
inventariseren juridische actie, opstellen van een dossier en de kostenverdeling (AB draagt eerste 
kosten indien KNVvL actie start, bij budgetoverschrijding zullen clubs worden benaderd). De huidige 
advocaat van Schagen ziet geen juridische kansen. Daarna zijn advocaten in Den Haag benaderd met 
specialiteit bestuursrecht. Een hiervan ziet wel juridische mogelijkheden, waarbij wel de start bij een 
club zal moeten liggen.  
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Medio maart is er overleg geweest bij IVW met DGLM over de RVS, dit omdat de publicatie op 12 
maart is uitgesteld naar aanleiding van de vele brieven en klachten van clubs, afdeling en HB KNVvL. 
Bijna alle clubs (m.u.v. ENPC, Oostwold en Ameland) waren hierbij aanwezig. Bij dit overleg is goed 
notie genomen van de argumenten KNVvL. Nadien is specifiek schriftelijk afdelingscommentaar 
geleverd. Einde maart is er overleg geweest van DGLM met LVNL, Regien Visser van DGLM heeft aan 
Pruisken gemeld dat het moeizaam gaat met LVNL.  
Vos meldt dat de KNVvL en de clubs specifiek gevraagd is om springtechnische informatie m.b.t. de 
RVS aan te leveren omdat zijn de kennis ontberen. Als die niet wordt aangeleverd zal DGLM alleen 
kunnen uitgaan van informatie van LVNL. Dit moet dus op korte termijn gebeuren.  
Para moet zich ook beter organiseren, en een gezamenlijk standpunt te verstrekken aan DGLM. In het 
overleg is afgesproken dat Pruisken de clubs richting DGLM zal vertegenwoordigen.  
Pruisken meldt dat DLGM input van clubs wil en dat de KNVVL dit heeft nagelaten. Smit meldt dat dit 
zeker wel gebeurt is in de werkgroep parachutespringen.  
Overigens heeft het AB geen mandaat van clubs tot onderhandelen. Vos stelt dat clubs moeten 
samenwerken. Dat gebeurt nu niet waardoor er clubs zullen sneuvelen. Het AB ziet nu echter geen 
kans om een samenwerking te creeren. De enige kans volgens AB is dat clubs zichzelf opofferen 
(fuseren?) om andere plaatsen te redden. Dit is het dilemma van het algemene belang versus het 
specifieke clubbelang.  
 
Er spelen twee kwesties:  
Korte termijn: RVS.  
Lange termijn: Visie document LVNL.  
De KNVvL moet op beide documenten commentaar leveren.  
 
Na verdere discussie wordt besloten tot de volgende actie: springoperatie informatie van alle clubs zal 
bij de afdeling worden verzameld en gepresenteerd bij DGLM en LVNL. In de vorm van een 
powerpoint met toelichting. Tijdpad, uiterlijk begin mei. Werkgroep van HBP, Pruisken, van der Lans 
en mogelijk Ireland van Rotterdam. Aspecten als parachutespringen als sport, benodigde hoogte, 
veiligheid en de sportdisciplines moeten hierbij worden behandeld.  
 
PCF gaat verder vooralsnog geen juridische procedure te starten. LVNL moet binnen 6 weken na 
publicatie van het rapport van de  ombudsman contact opnemen met PCF. Er zijn nu 4 weken voorbij 
en PCF is nog niet benaderd. Positief is dat DGLM ook achter de aanbevelingen van de ombudsman 
staat. De ombudsman doet een uitspraak die in 95% van de gevallen wordt opgevolgd. Gebeurd dit 
niet dan gaat de ombudsman met de tegenpartij praten. Levert dit niets op dan kan de stap naar de 
civiele rechter gezet worden.  
PCMN. Is formeel niet bij ombudsman betrokken, alleen de eiser PCF. PCMN heeft geen financiele 
armslag voor een procedure. PCMN kan wel de ombudsman benaderen, er is jurisprudentie. Smit 
meldt als penningmeester van de afdeling enige tienduizenden euros beschikbaar te willen stellen voor 
een procedure, wel zal PCMN die moeten starten. Wassenaar is huiverig om een procedure te starten 
om de relatie en onderhandelingen met DGLM niet te verstoren. HBP meldt dat PCMN wel kan starten, 
omdat de procedure naar LVNL gaat en niet naar DGLM. Hij raadt aan om contact te zoeken met de 
advocaat in Den Haag.  
De geschatte kosten van een procedure zijn grofweg € 10000. Dit op basis van uurtje factuurtje, voor 
een stap. Vervolgstappen kosten meer. Het AB wil financieel ondersteunen maar kan en wil dit niet 
zonder bovengrens doen.  
Er wordt uiteindelijk overeengekomen dat PCMN de procedure gaat starten.  
 
5. NKP 2009 
Er was voor de NKP 2009 een aanbieding n.a.v. de offerte aanvraag, van NPCT. PCT heeft geen 
offerte gedaan. Over de NPCT offerte was nader overleg nodig, het contract is nu getekend. De 
deelname zal niet veel anders zijn dan voorgaande jaren. PA kan apart plaatsvinden bij onvoldoende 
inschrijvingen.  
Er waren vragen over de aanbesteding NKP 2008. De SC heeft die beantwoord, de aanbesteding en 
besluitvorming zijn correct verlopen. De beslissing om de NKP 2008 niet aan PCT toe te kennen had 
de als oorzaak de prioriteit van de vliegcapaciteit.  
 
6. Bezetting AB para 
Simon Woerlee is eind 2008 afgetreden. Harm van de Gevel zal 1 juli 2009 uittreden. Resterende 
leden willen ook aftreden, Smit blijft wel als penningmeester. Beerendonk doet een zeer dringende 
oproep aan clubs om mensen voor AB aan te leveren.  
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Ook diverse commissies hebben gebrek aan mensen. Het principe is dat leden daadwerkelijk 
bijdragen aan het vorm geven van de parasport in Nederland. Zonder commissies en vrijwilligers zal 
parachutespringen in haar huidige vorm ernstig worden bemoeilijk.t  
 
7. KNVvL zaken 
7A. Verhuizing KNVvL. Besloten is te verhuizing naar Woerden, naar het pand van de Klim en 
Bergsportvereniging. Samenwerking met deze bond de toekomst zal worden onderzocht. Voor een 
dergelijke samenwerking stelt NOC*NSF subsidie van € 50000 beschikbaar.   
7B. Verkoop pand Den Haag. Het pand is verkocht voor € 1.300.000, Uiterlijk 1 juni moet het pand 
leeg zijn.  
7C. HB – directeur KNVvL. Voorzitter KNVvL Borra gaat definitief weg, mei 2009. Brink als opvolger 
van de voorzitter is discutabel, diverse afdelingen waaronder para zullen tegenstemmen. De directeur 
Kutterink is vertrokken, er is nu een interim directeur, van NOC*NSF. Kosten zijn hoog, € 9000 per 
maand voor 3 dagen per week. De LR vraagt zich wel af of dit nu zo nodig is.  
 
8. Wat verder ter tafel komt 
• Nieuw adresboekje. HBP meldt dat dit in 2008 niet gelukt is maar dat het voor 2009 gepland staat.  
• Commissieleden op de website moeten worden geupdated.  

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

Volgende LR vergadering: 7 oktober 2009, 20.00 uur te Hilversum  


