
NEDERLANDSE VERENIGING VAN AMATEUR VLIEGTUIGBOUWERS 

 
 

JAARVERSLAG 2020 SECRETARIS 

 

Sinds 2015 worden de jaarverslagen en de notulen van de ALV gepubliceerd op de NVAV-website in 

plaats van op papier. Hieronder volgt een samenvatting vanuit de secretaris over 2020.   

 

Inleiding. 

2020 is voor veel organisaties een wel heel bijzonder jaar geweest, dit geldt ook voor de NVAV. Veel 

van onze geplande activiteiten zoals de verenigingsdagen, de bestuursvergaderingen, de jaarlijkse 

barbecue etc. konden geen doorgang vinden, dan wel moesten zij in een andere vorm plaats vinden. 

Als voorbeeld de algemene ledenvergadering. Deze is enige malen uitgesteld in de hoop dat deze 

alsnog fysiek kon plaats vinden. Toen duidelijk werd dat dit toch geen optie was, is het besluit 

genomen om deze via internet te organiseren op 3 september, zoals veel andere verenigingen al 

gedaan hadden.  

Vooral het gemis van onze verenigingsdagen wordt in de vereniging gevoeld, de contacten die er op 

deze dagen zijn, wordt node gemist. Gezien het feit dat de verwachting is dat het virus ons nog zeker 

tot aan de zomer, mogelijk begin van de herfst, in de houdgreep zal hebben, heeft het bestuur ook 

voor deze dagen andere opties gezocht: de Webinars. Ook de algemene ledenvergadering zal in 

2021 via internet worden gehouden.  

 

BESTUURSSAMENSTELLING GEDURENDE 2020 

Eind 2019 gaf Jan van Wendel aan dat hij per 1 januari 2020 stopt met zijn werkzaamheden als 

penningmeester. Het bestuur heeft Luc van der Stee bereid gevonden deze werkzaamheden over te 

nemen. Arjen van Pinxteren heeft de taak van bestuurslid operationele zaken op zich genomen. Het 

bestuur was na de algemene ledenvergadering van 3 september weer met 5 man volledig bezet, dit 

conform de statuten. Het bestuur bestaat als volgt: voorzitter Joop Sint Jago; penningmeester: Luc 

van der Stee, bestuurslid technische zaken: Jack Hoogewerff; bestuurslid operationele zaken: Arjen 

van Pinxteren; secretaris: Frans Diepeveen. 

De commissievoorzitters worden door het bestuur benoemt. Alle commissies waren in 2020 

bemand. 

 

INTERN OVERLEG 

De algemene ledenvergadering van 2020 vond uiteindelijk plaats op zaterdag 3 september 2020 via 

een Zoom meeting met de leden. De algemene ledenvergadering van 2021 zal plaats vinden zoals 

gebruikelijk, in het laatste weekend van maart. Dit jaar ook via Zoom.  

Op verzoek van onze voorzitter zijn er acht bestuursvergaderingen gehouden (in plaats van 7) met 

een interval van ongeveer zes weken. De vergaderingen werden, ook weer in verband met Corona 

tweemaal in De Meern gehouden, eenmaal bij de vliegclub Seppe. De overige werden via Zoom 

gehouden. 
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OVERLEG MET OVERHEID 

Het jaarlijkse overleg tussen de ILenT en de NVAV heeft in2020 niet plaats gevonden. Er is overlegd 

om ook deze vergadering via internet te houden, maar de vertegenwoordiger van ILenT gaf aan dat 

door grote achterstanden in de werkzaamheden er in 2020 geen tijd was voor overleg. Na 

aandringen van de NVAV is deze vergadering uiteindelijk op 29 januari 2021 gehouden 

 

PUBLICITEIT EN COMMUNICATIE 

NVAV-website.  Door de problemen met de server van de NVAV, is eind 2019 het besluit genomen 

een geheel nieuwe website te gaan bouwen. De bouw van de website heeft door omstandigheden 

vertragingen opgelopen, ondanks de forse inspanningen van de voorzitter. De vernieuwde site is 

uiteindelijk in januari 2021 de lucht ingegaan. 

Conscribo: Het bestuur heeft in januari 2020 een besluit genomen om de ledenadministratie onder 

te brengen bij Conscribo. Dit systeem is eenvoudig te koppelen aan andere activiteiten van de 

vereniging zoals de financiële administratie, de administratie van Technische Zaken en de website. 

Het systeem draait nu een jaar naar behoren. 

Nieuwsbrief.  Ron Norp heeft als commissielid Redactie in 2019 maandelijks een nieuwsbrief 

verzorgd. Het blijft voor hem nog wel een probleem om voldoende nieuws, weetjes en bouwtips bij 

elkaar te krijgen. Het zijn nog steeds de bestuursleden, naast Ron Norp zelf, die op dit moment de 

nieuwsbrief grotendeels vullen. Zoals eerder aangegeven kan de nieuwsbrief alleen maar een succes 

worden, als er voldoende kopij uit de leden komt over hun bouwproject, tips en tricks, wat er goed 

of fout ging, reisverhalen, Safety Notes enzovoort.  

De NVAV-aanhanger heeft de uitstraling gekregen die de aanhanger verdient. De aanhanger is op dit 

moment gestald op Teuge. 

 

KONTAKT MET ANDERE VERENIGINGEN  

AOPA NL  In het kader van de discussie over de aanpassingen Regeling Amateurbouw Vliegtuigen is 

er op bestuurlijk niveau overleg gevoerd met de AOPA. 

KNVvL. : eind 2020 is er een gesprek geweest met de afdeling motorvliegen van de KNVvL. Een deel 

van onze leden is ook lid van deze afdeling. Onderzocht wordt of en in welke vorm een 

samenwerking mogelijk kan zijn. De gesprekken zullen in 2021 worden voorgezet. 

EAA. Het bestuur van het Dutch Chapter 664 van de EAA (Experimental Aircraft Association) is sinds 

begin 2017 ondergebracht bij enkele NVAV (bestuurs-)leden. Dit bestuur staat los van de NVAV maar 

vele NVAV-leden zijn EAA-lid.  

EFLEVA. Arjen van Pinxteren en Filip Lambert zijn de NVAV vertegenwoordigers bij de EFLEVA 

(European Federation of Light, Experimental and Vintage Aircraft).  

NVAV-tool pool.   De inventaris van de Tool Pool telt op dit moment o.a. een motortakel, een 

(nieuwe) professionele weegschalen set, een (nieuwe) prop balancer en een (RV) Longeron Bending 

Tool. Allemaal gereedschap dat je niet gauw zelf zult aanschaffen vanwege de hoge kosten vs. het 

sporadische gebruik. Wellicht zijn er meer leden die gereedschap of apparatuur -al of niet tegen 

vergoeding- in de pool zouden willen onderbrengen. De tool pool wordt beheerd door Rob Turk.   
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ANMI.   De onderlinge contacten lopen op dit moment naar behoren. Er vinden echter maar weinig 

geluidsmetingen plaats.  Vliegzaken wil ter voorbereiding op de geluidsmeting zorg dragen dat de 

prestatiemeting van het vliegtuig door Vliegzaken zelf gedaan wordt. De noodzakelijke protocollen 

liggen klaar.  

 

Frans Diepeveen, Secretaris NVAV 

 

 

 

 

 

 

 

 


