Notulen Jaarvergadering Knvvl modelvliegsport afd. RB kunstvlucht 14-01-2016

Locatie:

Bouw & Infra Park, Harderwijk

Aanwezig:

Bob Romijn (voorzitter), Henk Penterman (vice-voorzitter), Martin v. Agteren, Richard
v. Wijk, Mick Bimbergen, Leonce Bimbergen (Penningmeester), Hans Meij, Ton
Goede, Edwin Loos, Harry Selten, Jacob Taekema, Cor Volmanbeck, Hajo Berendse,
Sjoerd Schrichte, Erik Jochems, Roy Oostema, Kees Oostema, Henny van Loon, Alex
Janssen

Om 9:45 opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 2 afmeldingen van Jan den Hartog, Winfried de
Vries, Derk v.d. Vecht, Dick v.d. Vecht, Johan Zegers, Dennis Klaiber

Notulen 2016
De notulen vorige vergadering 2016 waren niet op papier beschikbaar, maar de aantekeningen
daarvan zijn via beamer met vergadering doorgenenomen. Er is een vraag uit de zaal over hoogte
zaalkosten F3P. Bob: door het lage aantal deelnemers is dat niet kostendekkend.
Notulen worden verder doorgenomen. Henny: stabilizers als proef in F3A-C staat er niet in. Is er een
evaluatie gedaan? Bob > staat genoteerd. (zou op terug komen?)
Notulen worden verder door de vergadering aangenomen. Bob sluit dit punt af met het feit dat
tijdens de vorige vergadering Richard ..... nog een bedankje moest krijgen. Dit wordt alsnog gedaan
door een attentie.

Terugblik 2016
F3A-C
Stabelizer: discussie over proef met stabelizer in F3A-C. 2 piloten hebben het gebruikt en waren niet
de winnaars. Sjoerd… geeft aan dat het recht leggen duidelijk zichtbaar beter ging, dus wel een
positieve invloed op vliegbeeld. Martin v Agteren: maar draai het eens om: als iedereen het mag
gebruiken is het weer gelijkwaardig. Henk Penterman: het moet toch te controleren zijn met een lijst
o.i.d. Bob: het is de bedoeling om de C laagdrempelig te maken. Als een piloot per ongeluk een RTF
koopt met stabelizer zouden we die moeten uitsluiten? Opmerking uit zaal: wat als de winnaar van
de C het had gebruikt? Dan was er wel discussie over gekomen. Henny: en er moet ook onderscheid
worden gemaakt tussen giro’s en stabelizers. Bob: FAI is er ook nog niet mee bezig. Uiteindelijk is het
voorstel stabelizers in de C toe te staan per acclamatie door de vergadering aangenomen.
F3P
Problemen met deelnemers. Henny: 1e probleem is dat wedstrijdkalender niet op tijd bekend is.
Verder zijn er steeds lichtere kisten en duurdere techniek. Opm. uit zaal: daarom een “depron only”
klasse. Discussie volgt over omschrijving “depron”. Leonce: en mocht toch ook niet lichter dan 100
gr. zijn? Bob: een ander probleem is dat er geen structuur in de P zit. Alleen Winfried trekt de kar en
die heeft ook niet altijd tijd.
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Alex Jansen (vader van Robert?) schuift aan bij de vergadering en geeft aan dat er vanuit de
Apeldoornse afdeling recreatief wel ondersteuning kan komen. Hij wil een mailing rondsturen en evt.
gehuurde zalen voor oefening delen. Bob: probleem voor oefenen is dat er bij gewone vliegclubs bij
indoorvliegen een “beetje wordt aangemodderd” en met van alles (al dan niet met schade) wordt
rondgevlogen. Richard: drone’s zijn ook een bedreiging en trekt potentiele vliegers weg. Uit zaal
komen verder plannen om demo’s te geven. Henny: maar wel triest dat er niemand van F3P
aanwezig is. Vraag uit zaal: is Winfried hier al eens over geraadpleegd? Bob: ja, maar het is lastig
commitment van de groep te krijgen. Hajo: Dick vd Vegt zou er toch ook bij zijn? Bob: Winfried heeft
een organiserende rol en Dick zou daarbij ondersteunen. Alex Jansen bied voor zover hij kan ook hier
zijn ondersteuning aan.
F3A-X
Martin: Goed jaar achter de rug met meer deelnemers dan voorgaande jaren. We vliegen een dagwedstrijd, maar veel vliegers komen op vrijdag al aan en blijven zaterdag in elk geval voor een
gezamenlijke BBQ. Goede groepsbinding. Er is begin v/h jaar een trainingsdag gegeven met hulp van
Henny. De wedstrijden zijn gevlogen met IMAC-programma’s en wat “local rules”. Ook zonder “box”
vliegen bevalt. Geen noodzaak meer om palen te plaatsen en flexibel met plaatsing vlieglijn bij zon en
lokale obstakels. Veel piloten vliegen nog wel of er nog een box is: het is geen rommeltje.
Wedstrijden en locatie’s voor 2017 zijn gepland en jury is ook geregeld. Henny ondersteund weer
met kennis over IMAC en wil graag ook IAC combineren. Martin: kom ik op terug na ALV van F3A-X.

Aantal deelnemers
F3A-ABC: Opvallend was het wisselende aantal deelnemers F3A-A. veel piloten vlogen maar 1 of 2
wedstrijden. Het vliegen van 2xP, 1xF in de voorronden is door een aantal niet positief ontvangen.
Bob: als jurylid is het wat onduidelijk en voor publiek niet te volgen. Er waren voorstellen van o.a.
Hajo.
Deelnemersaantallen A,B moeilijk, C trekt gelukkig aan met mogelijke doorstroom naar B. 1 wedstrijd
was in de vakantieperiode en daardoor mogelijk minder deelnemers. Henny: ook de locatie bepaald
of er buitenlandse deelnemers zijn. Henny: is er een evaluatie van het jureren door piloten bij de Bklasse? Bob: nee, maar er waren geen klachten.
F3A-X: stijgende lijn
F3P: conclusie is dat er een dalende trend is. Er is niet veel structuur en er moet nog een 3e wedstrijd
(in BE) worden gevlogen (is eigenlijk vervanging van de 2 e wedstrijd) , maar is op dit moment nog
onduidelijk. Dus nog geen goed beeld van het aantal deelnemers.

F3A-Score Pro
Problemen: tablets worden te warm en vallen uit, “schrijvers” moeten ingewerkt worden. Bob: dit
jaar een nieuwe procedure: Schrijven op papier. Henny: wordt een probleem, jury heeft de tijd
tussen de vluchten nodig om te ontspannen. Het moet met alle techniek toch mogelijk zijn met steminvoer te werken? Discussie volgt over diverse systemen, zoals in BE of DE. Er wordt ook over het
kostenaspect gesproken. Is zonde om de investering nu af te schrijven. Ander probleem is dat CIAM
met ½ punten wil werken en dit met F3A-score niet kan. Richard stelt voor om systeem niet aan te
passen en met “local rule” te werken. Bob: kan wel internationaal een probleem zijn. Henny:
Winfried vragen ½ punten in te bouwen? Sjoerd: kunnen wij bij Winfried niet vragen de software vrij
te geven en b.v. een student het verder laten ontwikkelen. Bob: gebleken is dat Winfried dat niet wil
en een vergoeding voor aanpassingen wil hebben. Henny: als we betalen hebben we ook recht op
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levering. Hajo: voorstel was bedoeld om de wedstrijd door te laten lopen bij calamiteiten. Pas een
werkgroep toe en doe onderzoek. Henk: vooraf schrijvers/”typers” aanstellen/trainen en huidig
systeem houden. Henny: er is ook een probleem dat niemand de schrijvers regelt: vroeger was het
de taak van de organiserende club nu ad hoc. Uiteindelijke conclusie: vooraf wordt er naar schrijvers
gekeken en er wordt geëvalueerd.

Jury-cursus
Derk organiseert, Henny gevraagd voor uitleg. Noot van Henny: vorig jaar is er wel een, maar alleen
IMAC voor F3AX.

Financieel verslag
F3A: positief resultaat
F3P: zorgelijk, nog geen uitsluitsel want formeel moeten er nog 3 wedstrijden worden gevlogen.
F3A-X: ook positief resultaat
Henk: misschien een mogelijk potje voor “kosten centrale trainingen”, Henny : dat zit al in
“Jaarbudget sportzaken”. Metkemeijer die toevallig op dat moment in de zaal is geeft aan dat dit
alleen kan als het overkoepelende en algemeen nut dient. Hij ziet geen mogelijkheden.
Vraag uit zaal over sponsering: was in verleden door AeroBertics, maar nu niet meer. Is ook lastig aan
te komen.

Programma’s 2017
Voorgestelde programma’s zijn aangenomen. Ook F3A-B (18) per acclamatie.
Voorstellen wedstrijdverloop
Zie presentatie: Opm: 5 beste ronden zoals in regelementenboek mét aantal wedstrijden +1. Leonce:
waarom 2 unkowns? Discussie over nut / bezwaren van 2 unknowns. Met name het voordeel dat
piloten mogelijk hebben als ze het laatst vliegen en het programma in zich op hebben genomen. Bob:
jury heeft het ook lastig mee, daarom moeten die het 48h te voren krijgen. Bob: wat betreft 2
unkowns: top 5 moet het kunnen om Internationaal mee te kunnen. Ton: idee om in finale de beste
te laten beginnen? Uiteindelijk besluit: jury krijgt kans vooraf unkowns in te zien en nrs 6of 7 vliegen
voor.

Sub-commissie samenstelling
F3A: Cor is gestopt , Roy is erbij gekomen. Verder hebben Johan, Ferry en Dennis het goed opgepakt.
F3P: moet wat gebeuren. Mogelijk met hulp Alex Jansen? Henk: deze vergadering hoeft er niet over
te beslissen Bob: en zonder aanwezigheid van iemand van F3P kan dat ook eigenlijk niet. Moet
tijdens de wedstrijden worden besproken/opgelost. Leonce: misschien ook bekijken of de F3P wel
door deze groep vertegenwoordigd kan worden nu er geen structuur/ organisatie is. Hajo: “spiegel”
dit aan de F3P-groep.
Aftreden voorzitter
Bob: ik moet stoppen omdat ik er niet gedegen werk van kan maken wegens drukte op werk en
privé. Er is een bericht rondgestuurd met op zoek voor kandidaten. Helaas geen reactie. Uit de zaal
ook geen kandidaten. Henk: werk voorlopig met zelfsturende teams, CIAM kan Henny doen. Henk wil
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de commissievergaderingen wel organiseren. Leonce wil nog wel een jaar financiën draaien, maar
heeft wel problemen met organisatie F3P. Henny geeft aan dat als de voorzitter wegvalt, de vicevoorzitter automatisch voorzitter is. Henk wil dat niet en geeft aan dan ook geen vice-voorzitter meer
te zijn.
Uiteindelijk is bepaald dat eerst wat interne gesprekken gevoerd moeten worden door het SC en de
uitvoerende teams. Pas daarna bepaald of Henk Penterman de voorzittersrol op zich neemt.

Prijsuitreiking
De diverse medailles en certificaten zijn aan de aanwezige winnaars uitgereikt.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag had geen van de aanwezigen nog een punt.

Sluiting
De (aftredend) voorzitter sluit de vergadering en bedankt ieder voor zijn aanwezigheid.

Notulisten:
Martin van Agteren (grootste deel)
Bob Romijn
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