
KNVvL afdeling Zweefvliegen  
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Update van het ABZ, 5 januari 2021 
 

Het laatste nieuws over de ontwikkelingen in de besturing van de KNVvL.  
 
Ledenraad 30-212-2020 
 
Voorafgaand aan deze Ledenraad is het vertrek aangekondigd van de heer Harald Roskam, 
penningmeester Hoofdbestuur KNVvL.  
 
Uit het bericht: 
"Het Hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) laat u weten 
dat haar penningmeester, de heer Harald Roskam, per 1 januari 2021 zijn taak binnen het 
Hoofdbestuur zal beëindigen. Beide partijen hebben dat vandaag in goed overleg besloten. Het 
Hoofdbestuur van de KNVvL dankt de heer Roskam voor zijn inzet als penningmeester en bestuurder 
van de Vereniging. Zij waardeert het feit dat hij in korte tijd enkele financiële knelpunten heeft weten 
bloot te leggen en wenst hem succes met zijn verdere loopbaan....    

.....Tenslotte nog een woord van dank aan een aantal ledenraadsleden die op de achtergrond 
bemiddeld hebben tussen de heer Roskam en de overige leden van het bestuur zodat het mogelijk is 
geweest om zonder tussenkomst van de rechter tot een voor alle partijen acceptabele uitkomst te 
komen….” 
 
Tijdens de ledenraad is de heer Harald Bresser, naast zijn functie als vicevoorzitter, tevens benoemd 
als a.i. penningmeester van de KNVvL. 
 
Verder uit de ledenraad: 
 
Indexering KNVvL contributie. 
Ondanks een negatief advies van het Hoofdbestuur en de financiële commissie in deze, is via een 
ingediende motie de indexering van de KNVvL contributie teruggedraaid. 
Dit betekent voor onze afdeling geen verandering want we hadden al besloten om de KNVvL 
contributie voor zweefvliegen voor 2021 gelijk te houden aan 2020.  
 
Stand van zaken KNVvL onderzoekscommissie (Commissie de Leeuw): 
Tijdens de ledenraad heeft de onderzoekscommissie een vertrouwelijk concept-verslag gegeven over 
de vorderingen van hun onderzoek.  
Charles verwacht zijn definitieve aanbevelingen ruim binnen dit kwartaal te kunnen rapporteren.  
  
Hiermee is onder leiding van onze nieuwe KNVvL voorzitter Maarten Haverkamp zeer snel een goed 
einde gekomen aan de moeizame start van het nieuwe HB. Er kan nu voortvarend gewerkt gaan 
worden aan onder andere een evaluatie van het plan ‘KNVvL op hoog niveau’, het implementeren van 
de aanbevelingen van de commissie-De Leeuw en andere inhoudelijke zaken. Zoals bijvoorbeeld het 
opzetten van een politieke lobby om steun te krijgen om ‘het luchtuim te vergroenen door oa de 
commerciële luchtvaart op grotere hoogtes te laten afwikkelen’, vooruitlopend op de 
luchtruimherziening.  
 
Tot slot kunnen we berichten dat inmiddels de procuraties binnen het verenigingsbureau en het HB 
correct zijn ingesteld zowel bij de bank alsook bij de Kamer van Koophandel. 
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De FNZ-vergadering 17-12-2020 
Aan de hand van sommige passages uit de notulen van de FNZ-ledenvergadering wil het ABZ graag 
het volgende hierover kwijt, waarbij we onderscheid maken tussen  
1) het proces tot nu toe rondom de KNVvL en het weer actief worden van de FNZ en  
2) de inhoudelijke discussie. Over het laatste verschillen de meningen niet echt, wel over de manier 
waarop. 
 
Passages uit de FNZ-notulen staan cursief en vetgedrukt. 
 
ad 1)  
Het proces  
De recente ontwikkelingen in het HB en binnen het ABZ dragen ook bij aan (wederom) 
bezorgdheid.  
Tijdens de vergadering verwijst het FNZ-bestuur veel naar het verleden; deze kritiek is deels terecht. 
Verschillende KNVvL besturen hebben niet goed geluisterd naar wat er speelde. Helaas gaat men wel 
volledig voorbij aan de laatste ontwikkelingen bij de KNVvL. Op dit moment is er namelijk een nieuw 
Hoofdbestuur, juíst met de opdracht schoon schip te maken en de transparantie te vergroten, zij 
pakken dit voortvarend op. Het ABZ heeft vertrouwen in deze aanpak. Er zijn ook voldoende stappen 
ingebouwd om onze stem, die van de clubs en de leden te laten horen. Daarnaast woont Sijmen de 
Vries, onze afdelingsvoorzitter, de HB-vergaderingen bij vanuit de Advies Commissie Voorzitters 
(ACV). Dichterbij kan haast niet. Het nieuwe Hoofdbestuur verdient een kans om dit op te lossen en 
het ABZ steunt hen hierin.  
De suggestie dat een ‘van binnenuit’ actie (dus initiatief bij ABZ leggen) voor het ABZ zelf een 
lastige positie kan betekenen is absoluut niet aan de orde en geeft een vertekend beeld. Het ABZ 
blijft gecommitteerd aan en actief betrokken bij het oplossen van de problematiek van binnenuit en 
volgt het democratisch besloten KNVvL proces, ook recent bekrachtigd door onze eigen 
ledenraadsleden. 
 
De FNZ. 
De FNZ is destijds gesticht door het toenmalig ABZ. Tijdens de KNVvL crisis van vorig voorjaar, heeft 
het ABZ het bestaan van de FNZ gebruikt als mogelijke bereidheid van de afdeling zweefvliegen om 
zich in het uiterste geval af te scheiden van de KNVvL. Dit als stok achter de deur om o.a. het 
toenmalige HB in het zadel te houden totdat een ordentelijke overgang naar het nieuwe HB was 
gezekerd. 
 
Wij waren daarom bijzonder onaangenaam verrast dat plotseling, op eigen initiatief van de 
bestuursleden van de FNZ, achter onze rug om de FNZ geactiveerd werd. Toch wordt er gesproken 
over transparantie en dat alles in goed overleg gaat met het ABZ. Echter, het eerst actief maken van 
de FNZ, clubs aanschrijven als lid, die nauwelijks weet hebben van het bestaan van de FNZ, 
vervolgens het ABZ te informeren om daarna pas een keer telefonisch contact op te nemen met de 
voorzitter, vindt het ABZ niet transparant, dat noemen wij geen goed overleg.  
 
Deze gang van zaken heeft nu al voor veel verwarring gezorgd, en veel energie gekost die beter in 
andere zaken gestopt had kunnen worden. Sommige clubs hebben hun lidmaatschap van de FNZ 
inmiddels opgezegd.  
Deze manier van ‘achter de rug om’ werken is mede oorzaak van de situatie rondom het vorige HB, 
het activeren van de FNZ kan een voorbode zijn van tweespalt binnen- en onbestuurbaarheid van de 
afdeling zweefvliegen zoals dat bij de KNVvL heeft plaatsgevonden.  
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De belangen zijn immers hetzelfde.  
Waarom dan een tweede partij met dezelfde doelstellingen? FNZ claimt dat als het gezamenlijk 
belang minder resultaat oplevert voor de zweefvliegers, ze zelfstandig in actie willen komen. Dat is 
niet de manier waarop het ABZ de samenwerking binnen de KNVvL ziet. In feite zegt FNZ, als we het 
niet eens zijn met jullie dan gaan we onze eigen weg.  
Een dergelijke handelswijze zou de doodsteek voor gezamenlijk overleggen met externe 
(overheids)partners kunnen betekenen. Bij de laatste luchtruimdiscussie is te zien wat voor gevolgen 
dit kan hebben: in een recent geval het weglopen van één van de overlegpartners (CLSK) uit het 
luchtruimoverleg met ons.  
 
Dit is het allerlaatste wat er moet gebeuren, net nu we als KNVvL als serieuze gesprekspartner 
rond de tafel zitten om onze belangen in de komende herstructurering van het luchtruim te 
kunnen behartigen. Nu is de kans om bij de zo noodzakelijke modernisering van het 
Nederlandse luchtruim op termijn zelfs meer luchtruim te kunnen gaan gebruiken en zo de 
vruchten te kunnen gaan plukken van onze investeringen in transponders en 
RT-bevoegdheden! 
 
En hoewel men aangeeft niet uit te zijn op een zelfstandige FNZ, doen sommige uitspraken van het 
bestuur en de doelstellingen genoemd in de statuten anders vermoeden. Op internet wordt al 
gesuggereerd dat de afdeling zelfstandig wordt.  
 
Nogmaals, onze boodschap is en blijft eenvoudig: Het ABZ staat achter een veranderingsproces van 
binnenuit en blijft hard meewerken aan het proces van de KNVvL onder leiding van het nieuwe HB om 
zo aan de verbeterpunten te werken. We willen nogmaals benadrukken dat we als afdeling 
zweefvliegen binnen de KNVvL een aanzienlijk betere positie naar aller overheidsinstanties hebben 
dan als afgesplitste zweefvliegersfractie. 
 
Ad 2)  
Inhoudelijke zaken 
 
Financieel 
Omdat dit item regelmatig terugkeert hieronder wat feiten op een rij ter verduidelijking. 
 
- keurt feitelijk de ledenraad de begroting goed en…. 
Feit: De afdelingsbegroting wordt samengesteld door de afdelingspenningmeester en goedgekeurd in 
de afdelings-najaarsvergadering. Deze wordt verwerkt in de KNVvL begroting. Vervolgens wordt de 
KNVvL begroting goedgekeurd in de najaarsvergadering van de KNVvL (ledenraad) 
 
- wij geen directe beschikking hebben over onze eigen financiële middelen en – administratie. 
- is voor het uitvoeren van betalingen autorisatie nodig vanuit het bondsbureau. 
Feit: Sinds de automatisering (2 jaar geleden), kunnen er geen betalingen meer worden gedaan 
zonder autorisatie van de afdelingspenningmeester en de boekingscode die ook wordt bepaald 
door de afdelingspenningmeester. In het kader van het 4 ogen principe worden alle betalingen aan 
het einde van dit proces ter controle nog een keer goedgekeurd door de afdeling financiën/directeur 
om misbruik en eventuele fouten te voorkomen. Normaal gesproken is de afhandelingssnelheid 
maximaal een week. 
De opmerking dat wij daardoor geen beschikking hebben over eigen financiële middelen is dus niet 
correct, want elke betaling die we willen doen wordt via het boven beschreven proces uitgevoerd. Dit 
is een normale gang van zaken binnen de meeste bedrijven en andere organisaties. 
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- daarnaast betalen deze afdelingen een lage contributie waardoor het effect voor hen op de 
contributie zeer klein is.  
Feit: De bijdrage aan de KNVvL bestaat uit twee delen,  
 
1) de KNVvL contributie, die is voor alle vliegende leden van de KNVvL gelijk, voor dit jaar is dat 
€64,50, hiervan worden de centrale KNVvL diensten betaald 
 
2) de afdelingstoeslag, die wordt in feite bepaald door de afdeling zelf.  
Een belangrijk deel van de afdelingstoeslag bestaat uit de verzekeringspremie voor onze collectieve 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, rond de € 50,-. Verder worden specifieke diensten t.b.v. 
zweefvliegen doorberekend. (O.a. CAMO, sportbrevetten, Ifly!, ondersteuning ABZ, contacten 
defensie, etc. RT-opleiding, ondersteuning communicatie). 
 
Veel werk hiervan wordt gedaan door beide afdelingsmedewerkers, parttime in dienst. Specialistische 
diensten worden door andere medewerkers uitgevoerd.  
.  
 
Samenvatting: 
Op afdelingsniveau is de afdelingspenningmeester volledig verantwoordelijk voor alle financiële 
zaken m.b.t. afdelingsgelden, dit betreft zowel de administratie als de betalingen. De uitvoering 
hiervan ligt bij het verenigingsbureau.  
 
Het probleem waar we wel tegenaan lopen is dat de afdelingsbegroting verwerkt wordt in de 
algemene KNVvL begroting. Omdat niet alle afdelingen dezelfde posten hebben, worden de 
afdelingsposten ondergebracht in die van de KNVvL.  
 
Het gevolg hiervan is dat de afdelingsadministratie niet goed terug te vinden is in de algemene 
KNVvL-administratie. Andersom is het net zo, wat wordt nu precies doorberekend aan de afdelingen? 
Het is niet geheel duidelijk hoe de precieze besteding is van de afdelingstoeslag. Hierdoor mis je de 
sturingsmogelijkheid.  
De inzichtelijkheid in, en de zeggenschap over de besteding van het ‘algemene’ KNVvL budget laat 
ook te wensen over. 
Kortom, dit deel van het financiële proces moet verbeterd cq meer transparant worden, en in deze 
mening staat de afdeling zweefvliegen niet alleen. Naar verwachting komt de onderzoekscommissie (- 
De Leeuw) met enkele aanbevelingen hierover. In het Position Paper 2.0 komen we hier te zijner tijd 
uitgebreider op terug. 
 
 
Belang afdeling zweefvliegen binnen de KNVvL, eigen rechtspositie 
 
- Onze positie binnen de KNVvL is, ondanks dat wij de grootste partij zijn, niet terug te vinden 
in onze stem binnen de KNVvL. Dat is, ook volgens het ABZ, geen goede zaak. 
Feit: Op dit moment zijn wij niet (meer) de grootste afdeling, parachutespringen en modelvliegen zijn 
ongeveer even groot (2019). Wél dragen we financieel het meeste bij doordat onze afdelingstoeslag 
het hoogste is.  
Dit aspect wordt zeker meegenomen bij onze evaluatie van ‘KNVvL naar hoog niveau’, Deze 
evaluatie zal zeker ook betrekking hebben op de zetelverdeling in de Ledenraad, In het 
oorspronkelijke plan zou de invloed van onze afdeling hier onaanvaardbaar worden teruggebracht. 
Wij hebben altijd de stelling ingenomen dat zo’n verschuiving niet aanvaardbaar is en tot op heden 
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heeft er ook geen verschuiving plaatsgevonden. Het is nog steeds zo dat de grote afdelingen 
tezamen de meerderheid van stemmen vertegenwoordigen in ledenraad. 
 
- Het doel van dat onderzoek is te komen tot aanbevelingen om een betere belangenbehartiger 
voor zweefvliegend Nederland te creëren  
- Het doel is niet de FNZ op zich of per se het oprichten van een rechtspersoon. Dat laatste kan 
een uitkomst zijn van het nog te houden onderzoek. 
Het bevreemdt ons dat het hebben van eigen rechtspersoonlijkheid toch al herhaaldelijk wordt 
genoemd als dé oplossing voor een goede belangenbehartiging, terwijl er nog onderzoek gedaan 
moet worden. Een eigen rechtspersoon kan soms handig zijn, maar niet in het geval dat je het niet 
eens bent met besluiten genomen volgens het binnen de KNVvL afgesproken democratische proces 
en zelfstandig een andere koers gaat varen. De gevolgen hiervan staan al eerder beschreven.  
 
Het ABZ kiest voor de gezamenlijkeid van de KNVvL, samen staan we sterk. Dat externe partijen de 
3000 zweefvliegers als een belangrijke stakeholder zien is een (zware) overschatting, het kan eerder 
tegen ons gebruikt worden.  
Daarnaast heeft het zijn van een eigen rechtspersoon juridische en aansprakelijkheids consequenties. 
Het brengt additionele kosten met zich mee zoals verzekeringen en additionele administratieve lasten 
(duplicatie met KNVvL).  
 
- met een meer efficiënte organisatie en dat tegen lagere kosten. 
Er wordt vaak gewezen naar de vrijwilligers, dat we veel zelf kunnen doen. Het is zoeken naar de 
balans wat door vrijwilligers gedaan kan worden tegen welke prijs. In feite raakt dit de discussie over 
de doorberekening van diensten.  
 
Feit is wel dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe vrijwilligers te kunnen vinden, dit is zichtbaar bij 
de landelijke vacatures die langer openblijven en bij de clubs is dit ook merkbaar. Zaken beleggen bij 
het verenigingsbureau levert continuïteit op en ontlast onze vrijwilligers, die op hun beurt weer tijd in 
de clubs kunnen steken en bovenal meer kunnen vliegen!  
Maar uiteraard op een transparante wijze, efficiënt en tegen redelijke vergoedingen. 
 
Tenslotte: 
Het ABZ wil voorkomen dat de afdeling hetzelfde lot wacht als wat de KNVvL onderging. 
Derhalve heeft het ABZ geen vertrouwen in de rol die de FNZ zich toe eigent, hun werkwijze en 
ook niet in het instituut FNZ functionerend naast het ABZ met dezelfde belangen, niet binnen 
en niet buiten de KNVvL. 
 
Het grootste gedeelte van dit schrijven is een goed voorbeeld van verspilde energie en tijd die we 
beter aan andere zaken hadden kunnen besteden. Het moge daarom duidelijk zijn dat we, zoals we 
eerder schreven in onze update van vorige maand, de activiteiten van de FNZ op zijn best als een 
duplicatie zien. We kunnen beter met elkaar, in plaats van over elkaar praten, binnen onze bestaande 
afdelingsstructuren. 
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