AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP V.M.L.v.z.w.
VERENIGING VOOR MODELLUCHTVAARTSPORT v.z.w.
VOLLEDIG INGEVULD AAN HET SECRETARIAAT VAN V.M.L. TERUGZENDEN (DRUKLETTERS A.U.B.)

Naam : …………………………………..………Voornaam : ………………..…………….
Rijksregisternummer: …………………………………………………………………
Adres : ………………………………………..…………………n°……..…b.….
Postnummer : …………….. Gemeente : ………………………………..
Geboren te : …………………………………..…..op ….../….../..…... NATIONALITEIT : …….
Schrappen wat niet van toepassing is : Geslacht : M - V
Lid van een andere sportclub : JA - NEEN
Tel : ..……../………..………………….…. identiteitskaartnummer : ……………………………
Inschrijving via modelluchtvaartclub : …………………………….……………………v.z.w.
V.M.L.Clubnummer : ……………..
Wenst aan te sluiten bij VML en zal zich ertoe verbinden de statuten en reglementen na te leven.

Datum :……/……/2016.

HANDTEKENING CLUBSECRETARIS

HANDTEKENING CLUBLID

RWD01/16

Emailadres: …………………………………………………………..
Huidige zendfrequentie: …………………………..

KORT OVERZICHT FORMALITEITEN
Om lid te worden van onze club dient u een aanvraag in via bovenstaand formulier.
Er kan slechts 4 keer per jaar worden toegetreden, de instapmomenten zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
De aanvraag moet telkens ten laatste één maand voor deze datum binnen zijn op het secretariaat (zodat het
bestuur tijdig hierover kan beslissen). Het lidgeld bedraagt 100 euro per werkingsjaar voor senioren, junioren
betalen 50 euro. In dit lidgeld zit de aansluiting bij de VML (Vereniging voor Modelluchtvaartsport), de verzekering
en het gebruik van het terrein. Wie reeds lid is van een andere modelvliegclub die aangesloten is bij de VML
betaalt slechts 66 euro (of 38 euro voor junioren), in dat geval moet men het bewijs hiervan voorleggen. Het
lidgeld houdt geen rekening met het instapmoment (lid worden in oktober kost m.a.w. evenveel als lid worden
voor een volledig jaar). Een werkingsjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december.
Voor het groot onderhoud van het plein rekenen wij op de solidariteit van de leden (één of tweemaal per jaar
grote opkuis). Het gras wordt gemaaid door een aangestelde aannemer.
Bij Dender Eagles vzw mag er enkel met modelvliegtuigen, heli's of multicopters aangedreven door een
elektromotor worden gevlogen, uiteraard ook met zweefvliegtuigen zonder motor.
De activiteiten gaan normaliter door tijdens het weekend, op zaterdag- en zondagnamiddag. Er mag ook tijdens
weekdagen worden gevlogen vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
Solo vliegen kan pas na het behalen van het passend veiligheidsbrevet en akkoord van het bestuur.
Alle overige formaliteiten staan vermeld in de statuten en in het huishoudelijk reglement dat u op eenvoudig
verzoek wordt toegestuurd. Het lidmaatschap houdt ook in dat u zich akkoord verklaart met de privacyverklaring
in het kader van de Europese GDPR regelgeving. Voor specifieke vragen contacteer het secretariaat.
WAT NU TE DOEN:
Vul deze aanvraag volledig in, print ze af en stuur ze ondertekend terug aan het secretariaat van de vzw Dender
Eagles, zetel O.-L.-Vrouwstraat 28 te 9200 Dendermonde (tel. 052/22 28 91 – e-mail info@dendereagles.be )
Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dient de aanvraag ook ondertekend door vader of moeder.
Het clubbestuur zal beslissen over uw aanvraag. U wordt tijdens het eerste jaar enkel op proef toegelaten. Op het
einde evalueert het bestuur uw lidmaatschap en beslist over een mogelijke verlenging. U wordt zo snel mogelijk
in kennis gesteld van de beslissing van het bestuur met de vraag van het lidgeld te storten op rekening
BE 05 0018 3570 3475 van de club (reden van betaling naam, voornaam – lidgeld jaar)
Na ca. één maand zal u de lidkaart ontvangen en kan u, onder begeleiding van een clublid/instructeur en na
controle van uw vliegtuig uw eerste vliegexploten uitoefenen.

