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_____________________________________________________________________________________
Gegevens duidelijk invullen in blokletters, Aankruisen wat van toepassing is!

◊ Jeugdlidmaatschap t/m 16 jaar.

◊ Volwassen lidmaatschap.

◊ Steunend lidmaatschap

Naam:_____________________________________________

Voorletter(s):_____________________________

Roepnaam:_________________________________________

Geboorte datum:__________________________

E-mail adres:____________________________________________________________________________________
! Alle correspondentie gebeurd uitsluitend per e-mail.

Adres:___________________________________________________________________________________________
Postcode:_________________________

Plaats:___________________________________ ______________

Land:_____________________________

Telefoon__________________________________ Mobiel / vast*

◊
◊

Ik heb een of meer brevetten van een andere vereniging / de Federatie Limburgse R.C. Vliegers / KNVvL*, en
wil dit d.m.v. voorvliegen aantonen .
Ik heb een geldige WA verzekering die ook geldt voor het vliegen van modelvliegtuigen tot 20 Kg (verplicht).

Elke ondertekende verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld en heeft kennis genomen van alle opmerkingen en
toelichtingen op dit aanvraagformulier.

___________________________________
Handtekening aanvrager

___________________________________
Datum

___________________________________
Handtekening ouder of voogd
indien de aanvrager minderjarig is

___________________________________
Datum

Opsturen in-gescand per mail of per post naar adres vermeld in briefhoofd.

* (doorhalen wat niet van toepassing is)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___

Opmerkingen en toelichtingen!

A) Proeflidmaatschap - Elk lidmaatschap, begint met een proeftijd van 12 maanden. Zonder tegenbericht wordt dit na 12 maanden omgezet in een vast lidmaatschap.
B) Overgang lidmaatschap - Er wordt van tevoren niet bekend gemaakt wanneer een lidmaatschap overgaat naar het volgende lidmaatschap indien de leeftijd voor het
volgende lidmaatschap wordt bereikt. Het volgende lidmaatschap gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de leeftijdsgrens is overschreden.
C) Beëindigen lidmaatschap - Een lidmaatschap dient per e-mail te worden opgezegd, anders wordt het stilzwijgend verlengd en is contributie en eventueel boete
verschuldigd. Bij een beëindiging van het lidmaatschap wordt geen (deel van de) contributie geretourneerd.
D) Inschrijfgeld:
-Jeugdlid tot en met 16 jaar € 12,50.
-Volwassene € 45,=.
-Steunend lid vrij.
-Oud-lid, korter dan 2 jaar uit de vereniging, vrij.
-Overgang steunend lidmaatschap naar ander lidmaatschap, inschrijfgeld van het andere lidmaatschap.
E) Contributie stand 2020:
-Jeugdlid tot en met 11 jaar onder toezicht van ouder (zijnde lid) vrij.
-Jeugdlid van 12 tot en met 16 jaar: € 16,- per jaar.
-Volwassene: € 100,= per jaar.
-Steunend lid € 20,= per jaar.
-Overgang steunend lidmaatschap naar ander lidmaatschap: verschil contributie tussen het andere lidmaatschap en het steunende lidmaatschap.
F) Betaling - Vliegen is pas toegestaan na de betaling van het lidmaatschap.
G) Keuring - Modellen met een brandstof motor, turbine en indien nodig ook elektro aandrijving mogen pas worden gevlogen na een dBA-keuring. De limiet is 78dBA.
H) Brevet(ten) - Een nieuw lid wordt altijd toevertrouwd aan een instructeur en mag pas zelfstandig vliegen na het behalen van zijn/haar brevet en met de daarop van
toepassing zijnde toestellen. Indien een nieuw lid in het bezit is van een brevet van een andere vereniging, dan kan een versnelde brevetafname worden geregeld.
I) Jeugdlid - Een jeugdlid jonger dan 16 jaar mag niet vliegen zonder volwassen begeleiding, ook al heeft hij/zij het brevet.
J) Steunend lid - Een steunend lid heeft geen vliegrechten. Wordt er wel gevlogen, gaat het steunend lidmaatschap automatisch over in een bij de leeftijd behorend
lidmaatschap.

Vraag naar de volledige reglementen per mail of op de vliegweide. Je ontvangt de reglementen in ieder geval na afsluiten van het lidmaatschap.
________________________________________________________________________________________________________________ ________________
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