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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
7 oktober 2009 PCMN – Hilversum 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Peter Smit (AB)  
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Jarig Steringa (PCEH) 
 Mark Schindeler (CPV)  
 Ton Pruisken (FD) 
 Victor Spaan (POPS) 
 Paul Serné (PCMN)  
Afwezig met kennisgeving: John Verstegen (VPCT) 
 Rikus Renting (SBOP)  
 Eric ten Feld (ENPC)  
 Ruud Wassenaar (PCMN) 
 Henny Wiggers (AB)  
Afwezig zonder kennisgeving: Peter Braun (SAW)  
 Arjen Vos (PCF) 
 Marjon Kramer (Airboss)  
 René Pierlot (TU-7) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Het aantal aanwezige stemmen is maar 15 van de 43. Derhalve onvoldoende voor een vergadering om 
geldig te kunnen stemmen.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (2009-04-08) 
Punt 3D. De vraag van Wiggers. Bedoeld wordt “hoe te controleren”. 
Punt 5: PCMN zou zich beraden over welke procedure ze zou gaan volgen. PCMN heeft gekozen voor 
de ombudsman.  
Punt 7A. “besloten is te verhuizen” 
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB vergaderingen  

• 20090415: geen opmerkingen.  
• 20090520: geen opmerkingen.  
• 20090807: Punt 3B-I. ontheffing – gelijkstelling. Op bevoegdheid. Punt 3C, 3de bullet. 

Gelijkstellingen door of namens AB. Dit om dit punt in de praktijk op te kunnen lossen. Bericht 
hierover is onlangs door HBP verzonden.  

• 20090909: deze notulen zaten niet bij de stukken van deze vergadering LR, het AB zelf heeft 
hier nog niet over vergaderd.  

 
3B. Springtechnisch jaarverslag 2008  
Dit is pas 5 dagen geleden aan LR verzonden. Er staan wat fouten in, cijfermatig. Het AB heeft er ook 
nog niet over kunnen vergaderen. LR wordt verzocht het verzonden exemplaar weg te gooien.  
 
3C. Begroting 2010 
De begroting KNVvL is pas zeer laat gereed gekomen en bevatte diverse onvolkomenheden. Het zal 
bij de ledenvergadering KNVvL van 27 oktober a.s. aan de orde komen.  
Begroting para 2010: 
De inkomsten zijn geraamd op basis van voorgaande jaren en zijn grotendeels betrouwbaar.  
De uitgavenraming voor 2010 lastig gezien het feit dat veel declaraties op het eind van het jaar 
plaatsvinden. Ook de raming kosten 2009 zijn hierdoor lastig, al worden geen grote kostenposten meer 
verwacht.  
Uitgaven juridische kosten: deze zijn al bijna op na het eerste half jaar. Serné stelt een hoger bedrag 
op de begroting voor. Smit en HBP geven aan dat alle onkosten op basis van juridische bezoeken in 
het eerste kwartaal zijn, en dat er sindsdiens geen juridische acties meer geweest zijn. Het AB is ook 
zeker bereid om meer uit te geven dan de begroting. Dit is hét kernpunt van de afdeling. Ook een 
negatief resultaat voor de afdeling is geen probleem. Dit komt dan ten laste van de afdeling, maar  
drukt op het totale resultaat van de KNVvL.  
De huurkosten voor het kantoor para is nog een discussiepunt met AS. Het was altijd € 1250 en zou nu 
€ 5000 moeten worden. Het AB is het hier niet mee eens ook al is de prijs reëel. Het AB was van 
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mening dat de huurkosten uit de renteopbrengsten betaald zouden worden. Dit is ook zo, alleen was 
niet duidelijk dat er wel huurkosten aan de afdeling in rekening zouden worden gebracht. Bovendien is 
e.e.a. ook zonder bericht aan de afdeling in de begroting gezet. Ook zweefvliegen en modelvliegen 
(flexplek) zouden de huurkosten moeten gaan betalen. De ex voorzitter KNVvL Borra meldde ook dat 
de huurkosten para goedkoper waren vanwege werkzaamheden HBP voor AS. Dit is echter niet 
correct en ligt ook nergens vast.  
 
De penningmeester van de KNVvL is zeer onlangs opgestapt. De directeur KNVvL Kutterink is in april 
opgestapt. Er is sinds 1 september een nieuwe directeur (Termaat) die onvoldoende informatie van de 
werknemers financiële administratie kreeg. Deze 2 werknemers zijn vorige week per direct opgestapt. 
Er wordt nu gezocht naar een nieuwe personele invulling, tevens is ondersteuning gezocht bij de NKBV 
die ook in het pand te Woerden zit. Er komt verder ook een nieuw software systeem voor de financiele 
(en leden)administratie.  
 
De contributie para 210 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2009. Die van AS zal worden voorgesteld op 
€ 0,50 verhoging.  
 
Facturering nieuwe leden is wat de afdeling betreft prioriteit.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen 
Visie document KNVvL para: dit is half juli door HBP ingestuurd naar DGLM. De opzet van dit 
document is een onafhankelijke visie van de KNVvL en niet een reactie op het LVNL document. 
Diverse mensen hebben input gegeven. Er zijn ook veel positieve reacties op dit stuk intern KNVvL. 
Van de zijde van DGLM is verder geen reactie ontvangen, waarbij opgetekend wordt dat de 
zomerperiode er tussn zat.  
 
Regeling Valschermpspringen RVS: DGLM en de KNVvL kunnen zich vinden in het laatste concept, 
echter  LVNL werkt niet mee. De RVS ligt nu op directie niveau tussen DGLM en LVNL.  LVNL 
verstrekt nog immer geen cijfers over luchtverkeer zoals verzocht door DGLM. Nu wordt het NLR 
ingeschakeld voor advies over het toestaan van parachutespringen tegenover het (vermeende) verlies 
van capaciteit Schiphol. KNVvL zou ook worden gehoord. Het LVNL visiedocument zal hierbij niet 
meespelen is mondeling door DGLM toegezegd. Onbekend is of NLR positief of negatief voor para zal 
zijn. De afdeling is wel de regie in deze kwestie kwijt.  
 
Traject Ombudsman PCMN. Alle partijen zijn op 30 oktober voor overleg om de tafel geroepen.  
 
Teuge mag nog immer niet met 2 vliegtuigen tegelijk boven FL 6000. Dit omdat er alleen IFR gevlogen 
kan worden in luchtruim klasse A, waarvoor de 5 NM afstandseis geldt. Het klimgebied is 5 NM 
derhalve kan er maar 1 vliegtuig in. In de RVS die er gaat komen mag dit expliciet wel. LVNL mee 
derhalve met twee maten, op een aspect wordt de nieuwe RVS toegepast, op een ander aspect de 
oude. Holdings komen af en toe voor.  
 
Algemeen: er zijn wel ontwikkelingen, maar de afdeling kan niet veel meer doen.  
 
5. Bezetting AB para 
AB para: er zitten nog maar 3 mensen in het AB, en de voorzitter stopt einde 2009. AB herhaalt 
dringend de oproep tot het aandragen van AB leden. Diverse clubs hebben dit gevraagd maar het 
heeft niets opgeleverd. Ook het vechten tegen LVNL en negatieve ontwikkelingen, i.p.v. positief 
bijdragen aan de sport draagt niet echt bij. AB zoekt mensen voor alle functies, behalve die van 
penningmeester. (voorzitter + 2 leden) 
Werklast AB: 10 vergaderingen per jaar, waarvan 4 lijfelijk en de rest telefonisch + 2 ledenraad para. 
Ook nog 2 x ledenraad KNVvL. Daarbij ook nog regulier voorzitters overleg en penningmeester 
overleg. Er is momenteel een aspirant kandidaat AB. Gaat proef meelopen.  
 
Het AB wil de teneur doorbreken: er zijn veel nieuwe jonge mensen nodig, van veel verschillende 
clubs. Afdeling – clubs en directeur – HB/afdelingen. Nieuw versus oud. Momentum. Inzet.  
 
6. KNVvL zaken 
6A. Verhuizing, huurkosten. Dit punt is al behandeld bij punt 3C.  
6B. HB - directeur. HBP Overdijk licht een en ander toe. Er zijn diverse veranderingen geweest bij de 
KNVvL: een nieuwe directeur, een nieuwe voorzitter, een nieuw pand, vertrek van personeel en 
penningmeester. De nieuwe voorzitter Frits Brink heeft contacten in de sport (NOC*NSF) en politiek 
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(Kamerleden), de nieuwe directeur Ronald Termaat is een topsporter zweefvliegen. Het HB heeft een 
keuze gemaakt voor inzet KNVvL als sportbond in de lucht, en niet zozeer een luchtvaartorganisatie 
die sport bedrijft. De achtergrond van de nieuwe directeur vloeit hier uit voort. Ook Smit is positief over 
de directeur.  
 
7. Wat verder ter tafel komt 
• Overdijk: Brevetten para – ledenadministratie. Er komt binnenkort een nieuwe software leden en 

financiële administratie. De brevetten para kunnen ook binnen dit systeem lopen. Alle brevetten en 
bevoegdheden zullen dan op KNVvL nummer worden verstrekt.  

• Overdijk: Is op 19 september jl. bij de European Parachuting Union EPU vergadering geweest in 
Frankfurt. De EPU is de formele Europese vertegenwoordiging bij Europe Airsports EAS, die weer 
de formele luchtsportvertegenwoordiging is bij het Europees Parlement. Hierbij is door de EPU 
gerefereerd aan EASA regelgeving die tandemspringen als commercieel aanmerkt, wat grote 
gevolgen zal hebben qua regelgeving. Afgesproken is dat op EU niveau commerciële aspecten van 
tandemspringen dienen te verdwijnen; tandemspringen is een sportieve bezigheid. Als alle 
tandemspringers lid zouden zijn van de bond dan zijn ze leden een geen passagiers. Dit mes snijdt 
aan twee kanten: geen commerciële status, en meer leden voor de KNVvL. Tevens kan 
tandemspringen dan mogelijk in een lager BTW tarief komen te vallen. Ook vergroot dit het 
draagvlak voor luchtsporten in het algemeen en parachutespringen in het bijzonder. In diverse 
landen binnen en buiten Europa zijn tandempassagiers als lid van de bond, of is tandemspringen 
een opleiding. Overdijk maakt zich er sterk voor om deze weg ook te bewandelen. Hij heeft hierover 
al gesprekken gehad met de directeur.  

• Spaan: vraagt naar de status van PA bij de NKP. HBP licht toe dat de SC een aparte NKP PA 
overweegt. De groep PA springers in Nederland is hiertoe benaderd door de SC.  

• Schindeler: de sprongen van CPV in het jaarverslag staan bij PCF. Maar CPV springt nu bij de 
ENPC. Zal in jaarverslag 2009 derhalve aldus verwerkt worden. De EC/TC wil in ieder geval 
dubbeltellingen vermijden. Sprongen in het buitenland tellen alleen mee als het uit het eigen 
vliegtuig gebeuren. Cijfers van CPV zijn separaat  

• Beerendonk: betreurt de lage opkomst. Stelt een andere invulling van de vergadering voor. Dit is 
echter lastig, in het verleden is dit geprobeerd en niet door de vergadering geaccepteerd.  
 

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

Volgende LR vergadering: maart 2010, 20.00 uur te W oerden 
(exacte datum volgt per email)  


