
Subsidieregeling sleepstartmethode voor jeugdige zweefvliegers.  
 
De “ Willem Dammers Stichting “  [WDS] is opgericht met als doel projecten ten behoeve van 
jongeren te ondersteunen, o.a. op het gebied van luchtvaart. 
 
Dank zij de actieve bemiddeling van een vlieger van de Stichting Vliegende Start [SVS], heeft 
de SVS een legaat van de Willem Dammers Stichting gekregen. Hierdoor wordt, met ingang 
van het seizoen 2019, voor een beperkt aantal jaren jeugdige zweefvliegers de mogelijkheid 
geboden om met een 50 % korting sleepvluchten achter de SVS Husky PH-ELT te kunnen 
maken. We noemen deze regeling: WDS regeling. 
 
Aan het gebruik van de WDS regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden: 
 

 De SVS sleepvluchten gebruiken het HUSKY sleepvliegtuig. 

 De regeling staat open voor alle jeugdige zweefvliegers in Nederland. 

 De maximumleeftijd van kandidaten voor deze regeling is 23 jaar. 

 De kandidaat dient tenminste 50 solostarts gemaakt te hebben. 

 Men meldt zich aan als kandidaat met een e-mail aan secretaris@slepenopterlet.nl 
onder vermelding van: 

 Voornaam, naam, geboortedatum 
 E-mailadres, mobiel telefoonnummer 
 Totaal aantal starts, aantal solostarts 
 Zweefvliegclub   

 De kandidaat ontvangt een factuur van de SVS. Na betaling van deze factuur aan de 
SVS ontvangt hij/zij automatisch een terugbetaling van de helft van de sleepkosten. 
 

 Sleepvluchten welke onder de WDS regeling vallen zijn sleepvluchten voor het 
bereiken van de solo sleep standaard met een  instructeur. Daarna vallen ook nog  3 
solo sleepvluchten en een examen sleepvlucht onder de WDS regeling.  

 De lesvluchten dienen in een relatief kort tijdpad (maximaal circa 3 maanden) te 
worden gemaakt. De SVS kan een maximum stellen aan het aantal lesvluchten. 

 Indien de jeugdige zweefvlieger reeds een sleepaantekening bezit mag hij/zij 
maximaal 2  sleepvluchten per seizoen ten laste van de WDS regeling maken 
teneinde de vaardigheid bij te houden. 
 

 Bij inzet van een niet bij de SVS bekende instructeur beoordeelt de SVS zijn  of haar 
proficiency. 
 

 Deze regeling vervalt indien de SVS dit besluit, of indien de door de WDS ter 
beschikking gestelde gelden zijn geconsumeerd. 

 De voorwaarden van deze WDS regeling worden ook op de SVS website 
gepubliceerd. 

 
De SVS is zeer verheugd dat, dankzij het legaat van de heer Dammers, jeugdige vliegers 
tegen gereduceerd tarief het sleepvliegen onder de knie kunnen krijgen. 
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