
Secretariaat overdracht 
 

Op 15 December 2021 heeft Thea Geris-Vogels, medeoprichster van de Stichting 
Nederlandse Vrouwen in de Luchtvaart, het secretariaat van de SNVL aan Patricia van 
Hilten, overgedragen. 
 
Voordat wij verder Patricia verwelkomen als nieuwe Secretaris van de SNVL, wil ik, willen wij 
Thea bedanken voor haar goede en ijverige werk sinds de oprichting van de SNVL op 25 
januari 2019. 
 
De SNVL was niet opgericht zonder een samenloop van omstandigheden waarachter Thea 
stond. 
Nadat zij, met enige push en overtuiging, mij, Monique van Tilborg, zover kreeg om haar 
positie in het bestuur van de FEWP over te nemen als vertegenwoordigster van Nederland, 
begon een soort kettingreactie te ontstaan. 
 
Het overige bestuur van de FEWP zette druk op mij, om een organisatie voor vrouwen 
piloten in Nederland op te richten. Zoiets ontbrak hier nog terwijl er in onze omringende 
landen, vaak ook sinds lang, zulke organisaties bestaan. 
 
De keuze werd gemaakt om een organisatie op te richten die niet alleen maar op vrouwelijke 
piloten sloeg, maar ook vrouwen in de andere aspecten van de luchtvaart wilde 
vertegenwoordigen. 
Het doel van de Stichting is dus al deze vrouwen te willen aanmoedigen, promoten, 
stimuleren en ondersteunen.     
De taak was niet eenvoudig omdat wij streven naar een bestuur dat verschillende luchtvaart 
sporten vertegenwoordigd. Het is ons echter gelukt om op 25 januari 2019 met zijn drieën, 
Thea, Joanne en ik, bij de notaris te zitten. 
 
Thea liet weten dat ze graag de Stichting wilde helpen opstarten, maar dat na enige tijd aan 
een jongere vrouw het Secretariaat zou willen overdragen. Een van de hoofd redenen is ook 
dat ze met vliegen is gestopt na een zeer actieve vliegperiode, met onder andere de 
organisatie van verschillende “Ladies Cups” medio jaren ’90. Door het feit dat ze geen 
actieve pilote meer is voelt ze zich ook nu minder relevant voor de Stichting. 
 
Wij bedanken Thea voor haar motivatie om deze taak goed te hebben verricht en het doel te 
hebben geholpen. 

Dankjewel Thea! 
Wij zien je zeker nog tijdens toekomstige activiteiten! 

 
Het is nu tijd om Patricia van Hilten, in de opvolging van Thea als Secretaris van de SNVL, 
te verwelkomen. 
 
Patricia is deelneemster aan de SNVL van het eerste uur. Zij heeft ook onmiddellijk positief 
gereageerd toen zij benaderd werd om de positie te nemen. Zij wil graag actief zijn om ons 
doel te halen. 
Zij is motorvliegster en deelt met plezier mooie vluchten naar leuke bestemmingen met haar 
partner in hun Cirrus. 
 
Jullie zullen ongetwijfeld regelmatig de kans krijgen om met Patricia contact te krijgen en 
haar verder te leren kennen 
De fly-in van de SNVL in het weekend van 14-15 Mei 2022 op Breda International Airport 

(Seppe, EHSE) is een goede gelegenheid daarvoor… 


