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Verslag Vergadering Ledenraad KNVvL Afdeling Parachutespringen KNVvL 
10 april 2012 – KNVvL te Woerden 
***************************************************************************************************************** 
Aanwezig:  Peter Smit (AB) 

Wilco Peppelman (AB) 
Ronald Overdijk (HBP) 
Arnoud Ens (HBP) 
Gerben Gorkink (LR) 
Bryan Meijers (LR) 
Rogier Carper (LR) 
Victor Spaan (LR) 
Eric Staal (LR) 
Jaap Poot (LR) 
Igor van Aperen (LR) 
Maarten Smeets (LR) 

Afwezig:   Adwin Beerendonk (AB) 
Henny Wiggers (AB) 
Eelco Huininga (AB aantredend) 
Laurens Degenaar (LR) 

***************************************************************************************************************** 
1. Opening 
Smit opent als voorzitter – gezien de afwezigheid van Beerendonk – de vergadering. Hij heet iedereen 
welkom en excuseert namens het AB de afwezige AB leden. De LR vindt deze afwezigheid eigenlijk 
niet kunnen en verwacht dat voor de twee ledenraadvergaderingen per jaar de AB leden toch wel 
aanwezig zouden moeten kunnen zijn.  
 
2. Verslag vorige vergadering (2011-10-18) 
Punt 2, (punt 7). Tekstueel rare zin, loopt niet. De AB verslagen moeten na goedkeuring AB direct aan 
de ledenraad verzonden worden. Moet een blijvend actiepunt van HBP zijn.  
Punt 3B. Er is al twee maal geld uit de opbrengst verkoop KNVvL pand Den Haag gehaald. De ALV 
KNVvL moet hier HB op aanspreken. Smit neemt dit op zich.  
Punt 3C. De LR had eis gesteld aan AB voor termijnen, niet dat het AB dit van de EC/TC zou eisen.  
Punt 4A, laatste regel. Moet zijn: “para input is verwerkt”.  
Verslag is verder akkoord. Naar aanleiding van: 
Punt 6: hoe staat het met de (financiën van de) van de afdeling zweefvliegen? Over 2011 heeft deze 
afdeling een positief resultaat, echter uit eenmalige opbrengsten. Als dit uit  het eindresultaat gehaald 
zou worden dan is er een negatief resultaat. In het verleden heeft zweefvliegen bewust haar 
afdelingscontributie te laag gehouden om in te teren op het budget. De origineel ingediende begroting 
2012 zweefvliegen is overigens niet door het HB geaccepteerd en aangepast.  
Punt 5B. 3 speerpunten van AB: luchtruim, sport, kader. Dit is onvoldoende uitgewerkt door AB na de 
laatste LR vergadering. Gelden zijn niet uitgegeven. De sportcommissie wil gelden besteden aan ee 
structurele ondersteuning van wedstrijdsport gezien het wegvallen van de NOC*NSF subsidies.  
 
3. Ingekomen stukken 
3A. Verslagen AB para.  

 2011-10-05: geen opmerkingen.  

 2011-11-02: punt 1, actielijst 0871. LR vraagt naar concrete acties van AB om leden te werven. 
Informeel gebeurt dit wel. De LR wenst dat het AB hier gestructureerder aan werkt.  

 2011-11-14: Dit betreft een verslag van overleg AB para met HB KNVvL, opgesteld door een 
HB lid. Het HB heeft na deze vergadering niet verder meer gereageerd. Van Aperen heeft de 
aanwezigen gevraagd naar de status maar nog geen reactie ontvangen. Het HB vergadert 
overigens 11 april op Teuge, voorafgaand aan het werkbezoek van Staatssecretaris Atsma.  

 2011-12-07: Punt 4C, OC. Er ligt een plan van de OC om de rolverdeling TC versus OC aan te 
passen qua veiligheidsmonitoring. Dit plan komt o.a. voort uit het VMS KNVvL. De afdeling zal 
ook een veiligheidsmanager moeten aanstellen, waarschijnlijk wordt dit een OC lid. De OC zal 
dan ook gaan analyseren. Vraag is of de LR moet beslissen over commissiereglementen of dat 
het AB deze competentie heeft.  
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 2012-01-09: punt 3B. Twee VB’s over AAD uit Tsjechië in korte tijd. Vraag over de procedure 
toelating AAD’s, deze is al in 2008 beloofd. Die procedure is er nog steeds niet, voor zover 
bekend nergens ter wereld trouwens. Bij de PIA is dit onderwerp nu ook aan de orde gesteld. 
Bij de nieuwe M2 AAD (VB 2012-02) is besloten dat deze alleen voor C-brevet houders, die op 
eigen verantwoordelijkheid springen toegelaten kan worden. Er ligt niets vast of deze AAD later 
eventueel voor andere springers toegelaten kan worden. Een procedure zal in ieder geval een 
internationale grondslag moeten hebben, Nederland kan dit niet alleen ontwikkelen. Verbieden 
van nieuwe AAD’s zou alleen kunnen als er een dergelijke procedure zou zijn. Ervaringscijfers 
van gebruikers moeten er ook zijn, die worden nu wel verkregen. De huidige praktijk van AB is 
dat als er iets nieuws op de markt komt een C-brevet houder, mits het product voldoende 
kwaliteit heeft er mee springen kan. LR wil dit op de volgende vergadering geagendeerd 
hebben, niet technisch maar procedureel. Punt 5B. Uren Overdijk KNVvL taken, 10% van 
personeelslasten. Uren Ens 0%. Het AB wil dit veranderd hebben naar 20% en zal dit opnemen 
met de directeur KNVvL.  

 2012-02-15: Punt 5A. Verslag moet verder uitgewerkt worden. Functioneringsgesprekken zijn 
gevoerd en functieomschrijving van HBP (Overdijk) is aangepast. HB en Directeur hebben als 
doel het hebben van KNVvL personeel en dat afdelingen daar tegen betaling diensten van 
afnemen. Dit is vooralsnog niet gerealiseerd.  

 
3B. Springtechnisch jaarverslag 2010.  
3C. Springtechnisch jaarverslag 2011. De verslagen worden samen besproken.  

 De LR vindt de conclusies summier. AB beaamt dit.  

 De conclusie op het seminar “blessures bij landingen van leerlingen” is niet terug te vinden in 
de verslagen, alleen in verslag 2011 wordt canopy control genoemd. Dit blijkt niet echt uit de 
blessurecijfers. De oorzaken van blessures moeten meer bekend zijn, niet zozeer de 
blessures zelf. Sommige conclusies zijn bevindingen (bv. AO sprongaantal is toegenomen).  

 Aanpassing van sprongaantal met tandemleerling komt voort uit beslissing van het AB para. 
LR wil dat tandems weer als een sprong geteld worden en niet als twee. Wel de aantallen 
tandemspringers en tandemleerlingen apart noemen omdat dit de werkelijke situatie 
weergeeft. Het verslag zal alsnog worden aangepast indien mogelijk.  

 Nieuwe ontwikkelingen zouden beter uitgewerkt kunnen worden, en vaak komen die eerder 
voort uit internationale gremia. De PIA vergadering waar ook een KNVvL afvaardiging is 
brengt zaken over.  

 Wat gebeurt er met de gedane aanbevelingen? Deze zouden met de (nieuwe) OC opgepakt 
moeten worden.  

 Discussie over het aantal leerlingen in één run n.a.v. het ongeval in 2010 op Texel. Er is geen 
officiële regel hierover. Het is op het seminar 2001 besproken, de discussie heeft blijkbaar 
geen actiepunt opgeleverd, het staat ook niet in het jaarverslag genoemd. LR verlangt 
voortaan een verslag van het seminar om de stof en onderwerpen over te kunnen dragen aan 
de afwezigen.  

 Ongeval van Rooijen. Competentie van het onderzoek is Frans (juridisch gezien), echter er 
kunnen wel zaken / aanbevelingen uit voortvloeien die voor Nederland / KNVvL van belang 
zijn. Sprongaantallen van Airboss tellen wel mee, dus waarom een ongeval niet? Qua aantal 
niet maar wel qua aanbeveling.  

 Een aantal opleidingcentra geven aan 0 blessures te hebben, is dit wel betrouwbaar? Het 
gevoel is dat de meldingsdiscipline in Nederland goed dan wel voldoende is.  

3D. Voordracht AB lid Huininga. Het CV van Huininga is later per email verzonden aan de leden. De 
LR vindt dit CV summier. Van Aperen beveelt hem aan. Bedoeling is dat hij bestuurslid AB algemeen 
wordt. Huininga betreurt het in grote mate dat hij niet aanwezig kan zijn om e.e.a. toe te lichten. Hij 
heeft al als proeftijd een aantal AB vergaderingen bijgewoond. LR gaat akkoord met de aanstelling.  
 
4. Luchtruimzaken 
4A. Beleidsnotitie accommoderen Valschermspringen, versie 2. De benaming is aangepast van 
terreinennotitie naar accommoderen valschermspringen. Het is besproken bij de Raad van Advies die 
het een goed stuk vond maar de vraag stelde of het als onderhandelingsstuk (extern gebruik) of beleid 
para (intern gebruik) bedoeld was. Hier moet een keuze in gemaakt worden. Hier is veel discussie 
over. De LR is het met de denkrichting van de notitie eens. Dat geeft het AB ruimte tot het voeren van  
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gesprekken met externen. Het springen in Nederland wordt al bedreigd met de beperkingen tot FL 060 
en de diverse holdings (vnl. Rotterdam en Teuge) 
 
Opmerkingen:  

 Eelde: moet naar Noord Oost, niet als optie. Ameland ook toevoegen als locatie.  

 Midden Zeeland naar Zuid West, niet als optie.  

 Randstad: Hilversum en Rotterdam toevoegen. Optie Soesterberg toevoegen.  
Een centrum kan mogelijk een claim bij de KNVvL als die er voor kiest om locaties voor te trekken. 
Echter, de KNVvL kan niet voor hen beslissen, KNVvL dient de belangen van alle leden te 
vertegenwoordigen. LVNL speelt overigens al jaren landjepik, haar beleid is om geen verstoringen te 
hebben in de buurt van Schiphol.  
 
De LR wil – na stemming – dat de notitie vooralsnog alleen voor intern gebruik is. Als het AB met de 
notitie extern wil gaan dan wordt de LR opnieuw geconsulteerd worden. 
 
4B. Commentaar KNVvL op concept luchtruimvisie. KNVvL para zal breed reageren waarbij de “notitie 
accommoderen valschermspringen” de kaders aangeeft. Clubs mogen ook zelf rechtstreeks reageren, 

via het centrum publieksparticipatie. www.centrumpp.nl Deadline voor reacties is 11 mei 2012.  

 
5. KNVvL zaken 
5A. Ledenraad KNVvL, 22 mei 2012 
Jaarcijfers 2011 KNVvL. Deze zijn nog niet officieel bekend maar er wordt een bespreekdocument 
uitgedeeld. Grofweg zal de afdeling in 2011 met € 18.000 positief beëindigen. De helft hiervan is 
vanwege de instelling van aspirant leden. De penningmeester heeft voorgesteld om dit aan de clubs 
terug te geven, het AB wilde dit niet. De geplande uitgaven voor de beleidsspeerpunten zijn niet 
gerealiseerd. Bij sport is een uitgave gedaan voor jureringapparatuur doch daar kwam weer KNVvL 
subsidie voor terug. De verwachtte bijdrage NOC*NSF voor aspirant leden komt pas per 2013 in het 
financiële resultaat.  De LR wil dat het positieve resultaat terugvloeit naar de leden. Dit kan door 
contributieverlaging dan wel door extra uitgaven voor activiteiten. Het AB heeft voor het laatste 
gekozen. LR wil dan wel weten hoe het AB dit gaat realiseren. Concrete financiële resultaat para moet 
opgestuurd worden naar LR.  
Situatie afdeling zweefvliegen. Financieel staat zweefvliegen onder curatele, de afdeling heeft te 
weinig bestuursleden. Apart secretariaat te Papendal, dit is niet efficiënt. De daadwerkelijke verhuizing 
hiervan is langzaam weer uitgesteld. Het AB gaat hard standpunt innemen hierover, in ieder geval eis 
voor hogere urenaantal HBP voor KNVvL. Personeel zweefvliegen doet (bijna) niets voor de KNVvL 
algemeen. Werkbelasting HBP nu te hoog. Afdeling para heeft in het verleden een aparte vereniging 
opgericht voor parachutespringers, voor als de afdeling de KNVvL zou verlaten.  
 
6. Wat verder ter tafel komt 

 Beerendonk stopt einde 2012, Smit einde financieel boekjaar 2012 (i.c. voorjaar 2013). 

Opvolging van hen is nog niet voorzien. Wiggers wil ook stoppen, als er opvolging is.  

 Datum volgende LR vergadering is nu 9 oktober. Besloten wordt tot verplaatsing naar 26 

september en vaste vergaderdag naar een woensdag.  

 Baatenburg de Jong, website PD. Van hem wordt belastingontduiking daarop genoemd. Vraag 

is of dit correct is. Alleen bij gebleken wetsovertredingen zal de afdeling naar hem actie 

ondernemen.  

 PCMN: Twee HI’s zijn I traject ingegaan, waarbij hen gedurende het traject is meegedeeld dat 

ze niet op hun eigen club praktijkexamen kunnen doen. Een van de kandidaten is daardoor 

gestopt. Staal meldt dat dit nergens vastligt en vindt dit onterecht.  

http://www.centrumpp.nl/

