Ligue Belge d'Aéromodélisme – Belgische Modelluchtvaart Liga

BML - LBA
Vergadering van de Sport Commissie van
26 maart 2018

Aanwezig : Herzog Robert (Président), Halleux Paulette (F3B), Den Haese Pascal, Liber
Robert (F2), Reynders Wim (F4C), Cardon Jacques (F4C), Denis Dominique (Web
Master), Goddet Augustin (F4C), Laruelle Alain, (F3A vintage), Naulaerts Fréderic (F3U),
Van Hecke Philippe (F3U), Van de Keere Inge (F3A), Cuypers Gunther (F5J), Ter Horst
Guido (F3K), Van den Brande Johan (F3K)
Verontschuldigd: Delhaye Bernard, Verlinde Hugo, Vanderschelde Guy, Vaes Karl,
Belche Frédéric.
1. Sportief programma 2018
De programmas van de secties worden aanvaard
F2 : OK. Mr Usala moet nog een aantal punten behalen om geselecteerd te geraken.
Hij moest 1 punt. De coördinator stelt voor om hem toch op te nemen in de ploeg
zodat de ploeg compleet is. De commissie aanvaardt dit voorstel met unanimiteit.
F3A : Mevrouw Van de Keere moet verschillende functies op zich nemen opdat de
sectie zou overleven. Ze zal dus zowel de taak van coördinatrice als de taak van sport
directrice VML op zich nemen. Jean-Yves Castermans zou de rol van sport direceur
AAM op zich nemen, ook al is hij dikwijls jurylid.
F3B : Minder piloten. Moeilijkheden om terreinen en helpers te vinden. De sectie
identificeerde 3 weekends waarop het Belgisch kampioenschap kan gevlogen worden.
Het eerste weekend waar het weer het toelaat (weerbericht van de avond voordien zal
uitsluitsel brengen) zal gekozen worden om het kampioenschap te vliegen. Ten
experimentele titel zullen piloten in 2 categorieën kunnen deelnemen, de oude waar
met lieren wordt gevlogen, en de nieuwe waar met elektro modellen wordt gevlogen.
F3C : Ok. Op het verslag is er sprake van een volledige ploeg, ook al zal er geen
kampioenschap is voorzien in 2018…
F3D : enkel internationale wedstrijden. De belgische piloten zijn bij de beste in deze
categorie (twee zilvere medailles in 2017).
F3K : OK
F3M : Nouveau coordinateur JL Hembise, un nouveau directeur VML Peter de Prince,
4 concours
F3N : OK
F3Q : OK, 6 concours, pas de championnat FAI
F3U : Nieuw personeel, Frédéric Naulaerts, coördinator, en twee nieuwe sport
directeurs. De sectie heeft sponsors. Er is de vrees dat er zich meer piloten aandienen
op de wedstrijd dan dat de organisatoren aankunnen. Er zullen oplossingen moeten
gezocht worden, bijvoorbeeld op de ene dag de starters”, op de andere de “open”,
misschien beide dus op een weekend.
F4C : OK
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F5B : Ok
F5J : OK
555 : OK
SAM : OK
2. Jaarlijkse bijeenkomst van de CIAM op 27 en 28 april 2018
Het doel van deze bijeenkomst is het ammenderen van de sport code en het bepalen
van de volgende kampioenschappen.
Tijdens de eerste dag komen verschillende sub-comités samen. De belgische experten
in deze categorieën zijn welkom. Elke sectie komt normallgezien om de twee jaar aan
bod.
Gaan naar Lausanne: Cenny Breeman (alternate), R. Herzog (afgevaardigde), P.Halleux
(Soaring) (F3U, de naam van de afgevaardigde zal op vrijdag 30/3 worden
medegedeeld). Peter van Landuyt (F3A) weigerde de uitnodiging om deel te nemen via
e-mail net voor de vergadering.
De commissie overloopt de agenda en deelt z’n posities mede.
3. Voorbereiding van de ploegleiders en piloten voor 2018
De ploegleiders mogen zich tot Robert Herzog richten om certificaten te en FAI-etiketten
bekomen.
Situatie van de ploegen
Paulette Halleux stuurde naar elke ploegleider de procedures en de bedragen die in
aanmerking komen voor subsidie voor AAM, VML en BML
F2 : 1 piloot in F2B, drie piloten in F2D, één ploegleider. Het « preliminary entry form»
werd opgestuurd naar de organisatie. Het « final entry form » en de betalingen moeten
gedaan zijn voor 30 april. Een voorlopig budget werd ingediend
F3A : De ploeg is samengesteld uit 3 senior piloten, 1 junior en 1 ploegleider. Het «
preliminary entry form» en het « final entry form »werd opgestuurd naar de organisatie.
De definitieve documenten en de betalingen moeten worden ingediend voor
respectievelijk 15 en 30 april. Geen voorlopig budget
F3K : 3 piloten en een ploegleider die ook piloot is. Het « preliminary entry form» werd
opgestuurd naar de organisatie. Het « final entry form » en de betalingen werden
opgestuurd. Ze zouden moeten worden gedaan voor 6 april. Geen voorlopig budget.
F3U : De ploeg is samengesteld uit 3 senior piloten, 1 junior en een ploegleider. Het «
preliminary entry form» werd opgestuurd naar de organisatie. Het « final entry form »
en de betalingen moeten gedaan zijn voor 31 augustus. Geen voorlopig budget. Mr
Naulaerts vraagt een evaluatie van de mogelijke subsidie. – antwoord: ongeveer 1000
€ per piloot en 1500 € voor de TM, ofwel 5500 € geplafonneerd, in totaal.
F5B : 3 piloten en een ploegleider Het « preliminary entry form» werd opgestuurd naar
de organisatie. Het « final entry form » en de betalingen moeten gedaan zijn voor 30
april. Een voorlopig budget werd ingediend.
F5J : 1 piloot en 1 helper. Het « preliminary entry form» werd opgestuurd naar de
organisatie. Het « final entry form » en de betalingen moeten gedaan zijn voor 30 juni.
Geen voorlopig budget.
4. Inleiding voor de communicatie voor de sportsecties op de website van de BML
Dominique Denis stelde voor om de taak van webmaster van de BML op zich te
nemen. Hij stelt de nieuwe site van de BML voor.
Robert legt aan de coördinatoren en de communicatieverantwoordelijken uit hoe ze
documenten, foto’s, links, de kalender en de resultaten. Elke persoon die “belast” is
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met de communicatie voor zijn sectie beschikt over een persoonlijke login en
bijbehorend wachtwoord. Deze laat toe om toegang te verkrijgen tot de relevante sectie
van de site, end deze sectie te vervolledigen en aan te passen.
De eventuele annulaties van wedstrijden zouden zowel moeten verschijnen in de sectie
“News” alsook in de sectie “wedstrijden”.

5. Allerlei
Geen
De vergadering wordt beëindigt omstreeks 23u20
Paulette Halleux
Rapporteur
Vertaling: Dieter Beckers
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