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Beste Clubleden,

Mede door de tijdelijk verminderde capaciteit van onze vloot graag aandacht voor het 
volgende:

Efficiënt Boeken
Ik vraag jullie allemaal scherp te letten op het efficiënt(er) inzetten van de kisten. Denk 
daarom aan de volgende bestaande richtlijnen:

Kom op tijd! Wees aanwezig ruim voordat je boeking ingaat zodat de 
vluchtvoorbereidingen buiten de boeking kan plaatsvinden.
Boek nauwkeurig! We zien veel boekingen van 2 uur waarbinnen slechts 45minuten 
of 1 uur wordt gevlogen.
Deel handig in voor anderen! Boek je vlucht zo, dat er zoveel mogelijk tijd vóór of 
ná je eigen vlucht beschikbaar is.

De Flight Officers zullen eveneens scherper gaan letten op het Efficiënt Boeken. Hiermee 
hopen we dat iedereen beter bediend kan worden gedurende deze mooi vlieg-maanden.

Een tweede reden voor het Efficiënter Boeken is gelegen in de noodzaak de bezetting van 
de kisten te verhogen. Hoe meer beschikbaarheid, des te meer wordt er gevlogen, des te 
beter is de exploitatie en des te voordeliger kunnen we blijven vliegen! We zullen daarom 
ook steeds zoeken naar blijvende verbeteringen op dit front - dus ook als de vloot weer op 
volle sterkte is.

Update G-BJSV
DA is nu ook voortvarend bezig met de reparatie van de beschadigde rechter vleugel - we 
hebben er vertrouwen in dat hierdoor de oplevering niet in gevaar komt.

Update PH-SCT



Update PH-SCT
Tijdens de BALV is ingestemd met het aanbod van de verzekering om de VFB te vervangen 
door een gelijkwaardig toestel, en wel de PH-SCT - een 1981 Piper PA28-161 Warrior II. DA 
heeft aansluitend opdracht gekregen de SCT voor de club beschikbaar te maken. De exacte 
planning voor oplevering van deze kist wordt deze dagen gemaakt maar we mikken op 
medio maart.


