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Het blijven onzekere tijden, maar gelukkig blijkt er steeds meer mogelijk sinds 15 mei.
Het blijft wel verstandig de website regelmatig te raadplegen vanwege de aan verandering onderhevige
situatie.
Zie wedstrijdkalender op: http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Lief en Leed




Jarige POPS leden en donateurs in mei en juni 2021:
o
5 juli
Peggy Liebregts
o
8 juli
Ronald van Rijn
o 17 juli
Frank Smit
o 20 juli
Frenk Smit
o 27 augustus
Hans Vos
o
2 september
Igor van Aperen
o 26 september
Koos Willemsen
Onze voorzitter Victor Spaan is na buikklachten van zijn blinde darm afgeholpen. We wensen hem een
spoedig herstel en dat de hersteltijd van 6 weken maar snel voorbij zal zijn. Victor is inmiddels weer
thuis en wordt deskundig verzorgd.

Wist u dat:









de ALV van POPS-NL voor het eerst in het bestaan van POPS-NL digitaal gehouden is.
o er 14 stemgerechtigden hebben deelgenomen aan de Zoom vergadering
o Victor Spaan heeft aangegeven dat hij zich toch nog voor een tweede termijn herkiesbaar
heeft gesteld en de ALV hem bij acclamatie weer tot voorzitter heeft gekozen.
er 5 POPS-NL leden hebben deelgenomen aan de training in Belluno en aan de Dolomiti Cup.
Victor Spaan na herstel van zijn heupoperatie alweer een aantal sprongen heeft gemaakt begin juni.
Victor in diezelfde week buikklachten kreeg, geopereerd is en inmiddels zonder appendix door het
leven gaat.
de wedstrijd in Meissendorf (4 t/m 6 juni 2021) in verband met Covid gecanceld is voor 2021.
De wedstrijd is verplaatst naar juni 2022. Exacte data worden t.z.t. bekend gemaakt.
de WPC Wedstrijd in Duitsland (Zweibrücken) dit jaar niet doorgaat. De wedstrijd is verplaatst
naar 22 t/m 24 juli 2022.
de 15e World POPS Meet and Championships in Dunkeswell, United Kingdom is
doorgeschoven naar 2022.
o De nieuwe data zijn: 21 juli 2022 – 31 juli 2022.
o Meer info: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
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de POPS-NL wedstrijd op 11 en 12 september 2021 gepland is en dat de afspraken met NPCT en
camping ‘t Oegenbos gemaakt zijn.
o er 8 leden een plaatsje op camping Oegenbos hebben geboekt via POPS-NL.
o dat degenen die alsnog besluiten om deel te nemen aan de wedstrijd zelf een plekje moet
regelen met camping ‘t Oegenbos.
o behalve het vertrouwde programma van PA en Hit&Rock er de mogelijkheid is om in te
schrijven voor het hoge onderdelen “speedstar” als men een team van 5 leden heeft.

WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in december 2020 door de Eerste Kamer goedgekeurd en zal
per 1 juli 2021 van kracht worden. Ook kleine verenigingen en stichtingen krijgen met deze wet te maken.
Mogelijk dat de statuten van onze vereniging aangepast moeten worden. Zo is het digitaal houden van onze
Algemene Leden Vergadering momenteel mogelijk via een noodwet maar vanaf 1 juli is dit in de wet
opgenomen.
Indien de huidige Statuten na 1 juli botsen met de WBTR dan zal bij geschillen de rechter niet de statuten
volgen, maar de WBTR.
Belangrijke uitgangspunten voor de WBTR :
o Het belang van de Vereniging staat voorop.
o Bij financiële zaken moet het ‘4-ogen principe’ gelden en natuurlijk geregelde contrôle van de
financiën door een door de leden benoemde kascommissie.
o Duidelijke communicatie naar de leden.
Er is gelukkig een overgangsregeling en het bestuur heeft 5 jaar de tijd om de statuten aan de WBTR aan te
passen omdat de statuten en het Huishoudelijk Reglement in 2026 conform WBTR moeten zijn.
Het bestuur heeft zich in april laten voorlichten over de nieuwe wet door het volgen van een Webinar
Algemene Uitleg WBTR voor kleine verenigingen en Stichtingen.
We hopen dat er nog nadere ondersteuning vanuit de KNVvL afdeling Para, die zich erop voorstaat onze
belangen te behartigen, komt.

15 juni 2021
Website: www.pops-nl.com of www.pops-nl.nl

POPS Nederland
Webmaster POPS-NL
Ton de Kuijer

Training Belluno en Dolomiti Cup 2021
Er waren 5 leden van POPS-NL naar Belluno afgereisd voor de training en deelname aan de Dolomiti Cup.
Gelukkig was reizen naar Italië mogelijk als “transit-reiziger” door Duitsland en Oostenrijk en met een
ingevuld “self-declaration Form For Travel To Italy From Abroad” en voorzien van sneltesten en negatieve
testuitslagen werd aan de reis begonnen. De controles aan de grenzen bleken in de praktijk geen problemen
op te leveren.
Ter plaatse waren de Italiaanse COVID-19 regels van toepassing. In de Emisfero (een grote “weidewinkel”) was alleen de “food” afdeling geopend en om in restaurants binnen te mogen dineren moest het
aantal personen in het gezelschap van te voren worden aangemeld. In alle openbare ruimtes en in het
vliegtuig natuurlijk mondkapje verplicht en gepaste afstand houden. En dit jaar waren training en wedstrijd
niet voor publiek toegankelijk.
Tot donderdag werd er getraind uit de Cessna 206 van de vereniging, maar op vrijdag was i.v.m. het grote
aanbod van teams de helicopter (Eucureil 350) beschikbaar zodat sticktijden van 4 tot 5 minuten mogelijk
waren.

Voor de Dolomiti Cup waren 14 teams aangemeld.
Zaterdag werd na de “teamleader meeting” begonnen met Stand-by vanwege het weer.
Om 12.00 uur verdwenen de wolken boven het vliegveld en om 18.00 uur waren 6 ronden versprongen en
kon iedereen zich opmaken voor de gezamenlijk maaltijd. Tijdens de maaltijd werden de prijzen van de in
de wedstrijd geïntegreerde Limoncello Cup uitgereikt aan Martha Straub (Paradodendro, Zwitserland) en
Franz Kiesenhofner (To be Active, Oostenrijk) en Skydive Belluno kreeg een Cypres III aangeboden.
Zondagochtend scheen het zonnetje en om 10.30 waren de laatste rondes versprongen en kon iedereen na de
prijsuitreiking na 12.00 uur de thuisreis beginnen.
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Voor de “profi-teams” Escertito (Italiaans leger), Qatar, Carabinieri, PD Factory Team etc. was POPS-NL,
dat op de 12e plaats eindigde, geen partij. Vermeldenswaard is zeker de score van 19 centimeter over acht
wedstrijdsprongen van Raoul van Dorssen als PUP met de beste score binnen team POPS-NL.
Natuurlijk kan het altijd beter maar we gingen toch tevreden huiswaarts in de wetenschap dat het Zwitserse
vrouwenteam, dat dit jaar al 60 trainingssprongen gemaakt had voordat de training in Belluno begon, slechts
twee plaatsen voor team POPS-NL was geëindigd.
Het was goed om weer onder gelijkgestemden aan een goed georganiseerd evenement deel te nemen.

Voor uitslagen zie: www.parawcs.com/belluno/
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