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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parach utespringen KNVvL 
5 april 2011 KNVvL – Woerden 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig: Adwin Beerendonk (AB) 
 Wilco Peppelman (AB) 
 Ronald Overdijk (HBP) 
 Arnoud Ens (HBP) 
 Gerben Gorkink (LR) 
 Bryan Meijers (LR) 
 Jaap Poot (LR) 
 Laurens Degenaar (LR) 
 Eric Staal (LR) 
 Rogier Carper (LR) 
 Igor van Aperen (LR) 
 Victor Spaan (LR)  
 Maarten Smeets (LR) late binnenkomst 
Afwezig: Henny Wiggers (AB) 
 Peter Smit (AB) 
***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
 
Er zijn nu 9 leden in de ledenraad (LR), gekozen volgens de verkiezingen van einde maart 2011. Bijna 
18% van de leden para heeft gestemd. Alle gekozen leden stellen zich persoonlijk voor omdat deze 
vergadering in een volledige nieuwe samenstelling is. De voorzitter geeft een toelichting op de nieuwe 
procedures en de samenstelling van de vergadering.  
In de oude situatie bestond de LR uit afgevaardigden van clubs, waarbij deze mensen met hun achterban 
dienden te overleggen. Individuele leden konden alleen via een stemming een vertegenwoordiger 
aanwijzen, hierbij werd de kiesdrempel echter niet gehaald. Het nieuwe systeem via rechtstreekse 
stemming geeft ieder lid stemrecht en is representatiever.  
Het afdelingsbestuur parachutespringen (AB) voert het beleid uit. De LR controleert dit beleid en kan het 
bijsturen. Dit alles volgens het KNVvL verenigingsrecht. Dit alles is ongewijzigd ten aanzien van de oude 
vergadering.  
 
Het AB bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door commissies (vrijwilligers) en het HBP (betaalde 
krachten).  
 
De oude LR heeft samen met het AB een Raad van Advies (RvA) opgericht. Het is een onofficieel 
(advies)orgaan zonder enige bevoegdheid. Het AB consulteert de RvA voor het nieuwe beleidsplan.   
 
Het afdelingsbeleid kan op sommige punten afwijken van clubbeleid. Dit wordt door allen onderkend. Het 
gevaar op het punt luchtruim is dat bij onvoldoende samenwerking stukken luchtruim per club gesloten 
worden. Het AB vraagt de LR om samen en eensgezind naar buiten toe te treden. Dit om versnippering en 
verzwakking te voorkomen.  
 
De vergadering vraagt naar de achtergrond van de stemverhouding van 250 stemmen voor 1 LR stem. Dit 
was op basis van een inschatting, waarbij de NPCT met 400 leden als rekenvoorbeeld gold. Bij 50 
stemmen zou de drempel weer te laag liggen en zou een grote club de LR kunnen domineren. Het getal 
zal bij de volgende verkiezing einde 2012 kunnen worden bijgesteld. Verder wordt een toelichting 
gevraagd op de technische kant van de stemming. De datum van de verkiezing is verlengd omdat veel 
leden hun inlogcode kwijt waren. Vraag is wat het AB zou hebben gedaan als er onvoldoende leden 
verkiesbaar zouden zijn (minder dan 9). Het clubbelang heeft dit echter voorkomen, alle clubs hebben 
leden gestimuleerd om zich verkiesbaar te stellen. De nieuw gekozen leden dienen zelf verantwoording af 
te leggen aan de leden.  
 
De LR vindt het tenslotte jammer dat er maar 2 van de 4 AB leden aanwezig zijn. Besturen blijft echter 
een vrijwilligerskwestie, waarvan acte.  
 
2. Verslag vorige LR vergadering (2010-10-20) 
Punt 3C en 6B, t.a.v. verhuizing personeel afdeling zweefvliegen naar Woerden. Dit is nog steeds niet 
gerealiseerd en blijft een aandachtspunt van het AB. Punt 6A. Er is geen concept afdelingsreglement para 
vastgesteld. Dit moet nog gebeuren. Deze reglementen zijn vooralsnog eerst op KNVvL niveau 
vastgelegd, de slag op afdelingsniveau moet nog gemaakt worden. Carper stelt een aparte werkgroep 
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hiertoe voor. De SBOP hoeft bijvoorbeeld formeel niet meer te bestaan met de nieuwe structuur; de 
mensen hiervan zitten in de RvA. Punt 7, 2de bullet. Dit is niet gerealiseerd, dit is niet te doen in nieuwe 
software leden/brevetten. Mogelijk is er een digitale oplossing, HBP zal dit onderzoeken.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB para.  

• 15-09-10: Punt 3B. Het nabellen van Ameland is niet gebeurd. Punt 4A. Dutchmill, NPCT heeft geen 
probleem hiermee, dit is in de huidige situatie juist goed geregeld. Besluit 100601. AB wil ondanks 
een tweede verzoek van de VVV geen aansluiting meer. Er zijn geen implicaties geweest op dit punt  
met de TC en de werkgroep materiaal. De VVV heeft diverse acties in het verleden uitgevoerd die 
niet strookten met het afdelingsbeleid, het AB heeft hieruit haar conclusies getrokken.  

• 13-10-10: geen opmerkingen.  
• 17-11-10: geen opmerkingen.  
• 15-12-10: Het AB vergadert regelmatig telefonisch om kosten te besparen. Punt 4. Er is geen formeel 

bezwaar geweest tegen de RVS, alleen bezwaren KNVvL in het overleg hierover. Enkele bezwaren 
zijn gehonoreerd, andere niet. Punt 5, ongeval Texel. Droppen leerlingen bij grotere vliegtuigen komt 
op komend seminar november aan de orde.  

• 11-01-11: geen opmerkingen.  
• Notulen RvA zijn er niet, alle opmerkingen zijn integraal verwerkt in de concept beleidsnotitie.  

 
3B. BVR / BR 2011, wijzigingsvoorstellen. Het eerste concept is al van einde 2010, waarin commentaar 
van clubs, instructeurs, riggers, EC/TC, AB is verwerkt. Volgens het geldende afdelingsreglement moet de 
LR er een eindoordeel over geven.  
Het BVR wordt elke 2 jaar herzien. Tussentijds kunnen zaken regeltechnisch d.m.v. een bulletin (VB) 
aangepast worden. De LR stelt een toelichting in de SP voor, plus een begrippenlijst in het BVR zelf. Dit 
zal verzorgd worden.  
Gevraagd wordt naar het handhavingaspect, hoe het AB dat wil afdekken. De instructeur dient namens 
het AB de handhaving van het BVR te bewaken. Het AB wil tevens ook geen politiestaat creëren. Het AB 
heeft overigens ook zélf voorstellen tot wijziging voorgedragen aan de Sanctiecommissie. Sancties 
hebben mede een signaalfunctie. Het einddoel is veilig parachutespringen.  
Artikel 404, lid 3, instructeur. Blijft zo staan.  
Artikel 510, lid 1: toevoeging “schriftelijke”. Akkoord.  
Artikel 703, lid 2 “niet in het bezit van een C-brevet”. Akkoord.   
Er is veel discussie over de bevoegdheid chef I in het BR. De vergadering vindt die beschrijving en 
invulling erg mager. Hoofdreden invoering is het juridisch regelen van het aftekenen van verlengingen. Na 
stemming (5 voor – 4 tegen) wordt besloten deze bevoegdheid in het BR te houden. Verder wordt 
besloten de ter tafel gedane opmerkingen te verwerken en dit voor 10 april aan de LR leden te zenden. 
Daarna moet er voor 20 april gereageerd zijn waarna het BVR/BR per 1 mei 2011 in kan gaan.  
 
3C. Financieel resultaat para 2010 + toelichting. De penningmeester AB is helaas afwezig. Het resultaat is 
flink positief en heeft ook het AB verrast. Het is voornamelijk terug te voeren op de SP (rekenfout KNVvL) 
en meer contributies dan verwacht. Helaas wordt geconstateerd dat er verschillende versies zijn met 
verschillende resultaten. Daar kan ter vergadering niets over gezegd worden, actie ligt bij de 
penningmeester AB.  
De begroting 2011 is al vastgesteld, en eindigt op 0. Dit moet ook begrotingstechnisch. De LR wil gaarne 
een overzicht: baten bij baten, en lasten bij lasten. Maar zo is het KNVvL overzicht niet ingericht. Verder is 
er alleen op KNVvL niveau een winst-verlies rekening, niet op afdelingsniveau. Overschotten worden 
geboekt per afdeling, en kunnen ook alleen per afdeling besteed worden. De reserve van de afdeling para 
is grofweg een ton. Besteding hiervan kan buiten de begroting, maar alleen met een  toestemming van het 
Hoofdbestuur. De definitieve financiële realisatie 2010 komt op de agenda KNVvL LR mei 2011. 
 
3D. Springtechnische gegevens 2010. Diverse clubs hebben nog niet hun gegevens verstrekt. De RvA 
kan op dit punt terugkoppeling verzorgen. Het jaarverslag moet nog door de EC/TC worden samengesteld 
op basis van de springgegevens. De LR wil graag zien dat trends gesignaleerd worden.  
 
4. Luchtruim Nederland – Parachutespringen  
De Regeling Valschermspringen (RVS) is september 2010 ingegaan. Kabinetsbeleid is dat Schiphol mag 
groeien, maar in de luchtvaartnota staat dat er ruimte moet zijn voor parachutespringen in Nederland. 
Over de precisie invulling van deze “ruimte” voert de afdeling nu overleg met DGLM onder het motto  
“toekomst parachutespringen”. De afdeling levert voortdurend argumenten en informatie versus het 
standpunt van LVNL aan. DGLM moet hier een afweging in maken. De rol van LVNL wordt nader 
toegelicht: LNVL is een zelfstandig bestuursorgaan en terughoudend met het aanleveren van informatie in 
dit proces. De KNVvL ondersteunt de afdeling in de persoon van Frits Paymans.  
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Correcties op de agenda DGLM van 3 maart: Smit zat er namens de afdeling, en Peppelman was i.p.v. 
Overdijk.  
Project Luchtruimvisie. Het AB heeft dit nog niet intern besproken doch het stuk lijkt ruimte te bieden voor 
de parasport. Vraag is of de belangen van andere luchtsporters KNVvL die van para schaden.  
Beleid AB is om niets in te leveren, alleen als er eerst iets anders is. Overigens kan de afdeling ook niets 
inleveren of weggeven, immers, clubs zijn eigen rechtspersonen.  
De vergadering concludeert dat luchtruim bij uitstek een onderwerp voor de RvA is. Wel moet dit punt een 
vast agendapunt zijn op de LR.  
 
5. Beleid AB 
5A. Raad van Advies. Beleid AB. Dit is hierboven voldoende besproken.  
5B. Concept beleidsnotitie. Dit stuk is door het AB in concept opgesteld, als inventarisatie met punten, 
zonder waarde of prioriteit. Het gemaakte commentaar bij de eerste vergadering RvA - AB op 16 maart is 
verwerkt. De RvA koppelt dit nu terug  met de achterban en zal dan waarde en prioriteit invullen. De 
volgende RvA – AB vergadering is 15 juni 2011. De LR stelt dat de notitie erg breed is en waarschijnlijk te 
groot om in een jaar te (kunnen) realiseren. Dat is ook niet de bedoeling, het zal in een meerjarenplan 
moeten worden uitgewerkt met bijbehorende jaarplannen.  
De terreinennotitie afdeling para (5 centra) moet ook heroverwogen en geactualiseerd worden. Het is een 
wensenlijst uitgaande van een ideale situatie. Specifieke invulling zal door de clubs moeten gebeuren.  
 
6. KNVvL zaken  
LR KNVvL mei 2011. Deze vergadering vindt op KNVvL niveau plaats, waarbij para 5 van de 30 stemmen 
heeft. Onderwerpen: Financieel resultaat 2010 KNVvL, afdeling zweefvliegen, topsportbeleid, 
luchtruimzaken (EASA), jaarverslag 2010.  
 
7. Wat verder ter tafel komt 

• Springtechnisch Jaarverslag para 2010. De vergadering stelt dat clubs gegevens over sprongen 
en meldingen moeten verzorgen. Op de najaarsvergadering wil de LR een compleet verslag ter 
beschikking hebben.  

• Verzoek tot toezending AB verslagen digitaal naar leden LR. Akkoord, HBP zal dit verzorgen.  
 
***************************************************************************************************************** 
 

Volgende LR vergadering: 18 oktober 2011, 19.30 uur  te Woerden 


