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2020 was een bijzonder jaar ten gevolge van de Covid beperkingen.  
Vrijwel alle vergaderingen vonden on-line plaats en het aantal bouwbezoeken is drastisch 
verminderd.  
Ook de technische clubdagen zijn gestopt mede door het wegvallen van onze vergaderruimte in de 
Pionier hangar.  
 
De nieuwe website en projecten database is inmiddels in de lucht en is een hele verbetering.  
E.e.a. werkt vele malen gemakkelijker en sneller en is vooral veel veiliger.  
De bouwinformatie wordt uniform opgeslagen en levert waardevolle documenten.  
Kijk ook eens op de marktplaats sectie.  
 
Er zijn wel diverse (7) nieuwe projecten gestart omdat er dit jaar meer vrije tijd was.  
Vier stuks projecten zijn gereed gekomen en hebben een BvL gekregen.  
Er zijn ca 70 actieve projecten met een toenemende trend naar quickbuild  
 
Volgens informatie uit het luchtvaart register zijn er in Nederland ca 200 zelfbouw toestellen en 88 
stuks die permanent in het buitenland verblijven.  
De laatste groep is vooral een gevolg van het soepele zelfbouw beleid, hetgeen ons inziens niet de 
bedoeling is omdat de eigenaren meestal niet Nederlands zijn en vaak ook niet zelf bouwen.  
NVAV heeft besloten te stoppen met bouwbegeleiding op meer dan 2 uur reizen vanuit Nederland, 
omdat dit bijna altijd mensen zijn die uit zijn op een BvL en niet op bijdragen aan de vereniging.  
 
Bouwadviseur Hans Regeer is dit jaar vrij plotseling overleden, waardoor een uniek stuk kennis over 
hout- en doek- bouw en historische restauraties is verdwenen.  
Nieuw toegetreden is Bas van Heuij, GWK , die een schat aan ervaring meebrengt.  
 
Voorts is per 1 november de nieuwe wet amateur vliegtuigbouw in werking getreden.  
Ondanks onze inbreng en pogingen tot actief meedenken bleken er in de definitieve versie toch nog 
een aantal vervelende verrassingen in te zitten.  
Na het nodige overleg met ILenT bleek het toch wel redelijk mee te vallen.  
De belangrijkste punten zijn: 
Lessen mag niet, maar 2-jaarlijkse trainingsvluchten blijken toch te mogen mits de instructeur in een 
niet gecertificeerd toestel wil stappen.  
Een BvL verlengingsaanvraag dient in het vervolg door een deskundige medeondertekend te worden 
na een globaal onderzoek. (Eén van de 4 deskundige NVAV-inspecteurs of externe GWK). 
Import van buitenlands geregistreerde zelfbouw toestellen is niet langer toegestaan.  
Kopen van deels gebouwde toestellen uit binnen en buitenland mits de koper meer dan 51% zelf 
bouwt is wel toegestaan.  
Aanvankelijk was verkoop van zelfbouw toestellen geheel niet meer toestaan, waar NVAV zwaar 
tegen geprotesteerd heeft. Gelukkig is deze hele vervelende beperking in de ijskast gezet totdat alle 
Europese landen dit adopteren wat echter totaal onze verwachting niet is.  
 
Langzamerhand komen de advies bezoeken voorzichtig weer op gang.. 
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