Index Nieuwsbrief RCMA.
(Van de eerste 4 nieuwsbrieven zijn helaas geen exemplaren digitaal
bewaard).
5.

- Nieuwe opzet nieuwsbrief.
- Terugblik DLG-clubkampioenschap 31 augustus 2016.
- Roelof Kollé stelt zich voor als bestuurslid.
- “de Pen” van Harry Feijen.
- De Asser Luchtvaartclub in de jaren ’50 en ’60 (deel 1).

6.

- Wedstrijd Tomaatvliegen op 15 oktober 2016.
- Het logboek.
- Nieuw gebrevetteerd lid.
- “De Pen” van Wim van der Poel.
- De Asser Luchtvaartclub in de jaren ’50 en ’60 (deel 2)

7.

- Terugblik wedstrijd Tomaatvliegen op 15 oktober 2016.
- Winteractiviteiten.
- “De Pen” van Willem Balder.
- De Asser Luchtvaartclub in de jaren ’50 en ’60 (slot).
- Verslag van een bezoek aan de Shuttleworth Collection in Engeland.

8.

- Rechtszitting inz. bezwaren tegen vergunning RCMA.
- Hulde aan de “buffelaars” (oprit e.d.).
- Maar er wordt hard verder gewerkt.
- Winteractiviteiten.
- Dat andere vliegveld in Ubbena.

9.

- In- en Externe Communicatie.
- Winterprogramma: 1e bouwavond FT Mini Arrow.
- “De Pen” van Erwin Oudendijk.
- Nou, we gaan het beleven….
- Interessante websites.

10.

- Vacature clubsecretaris.
- Bedankt, Johan.
- Het “H. Offereinslaantje”.
- TT Balloonfestival / NK Droneracen op 18 juni 2017.
- Werkdagen in maart 2017.
- Opleidingen 2017.
- Geautomatiseerd informatiesysteem in het clubhuis.
- Terugblik winterprogramma 2016 – 2017.
- De RCMA timmerde aan de weg in 1985.

11.

- De uitspraak van de rechtbank is binnen.
- Regels binnen de RCMA: zin of onzin?
- RCMA organiseert landelijke Mini DLG-meeting/ NK.
- Nieuwe instructeur en gebrevetteerde leden.
- Clubfolders.
- 27 februari 2017: winterprogramma 3D-printen.
- Terugblik werkdag 11 maart 2017.
- 14 maart 2017: winterprogramma: info-avond zenders en FPV.
- Eerste vluchten Mini Arrow.

12.

- Uitvoering omgevingsvergunning, gebruikersovereenkomst SITA enz.
- Coördinatorenoverleg.
- KNVvL-internetconsultatie nieuwe regelgeving modelvliegen.
- RCMA-leden pakken uit voor RTV Drenthe.
- Twee nieuwe gebrevetteerde leden.
- Het Duitse vliegveld in Peest (“het duurste stukje grond van Nederland”).

13.

- Demo’s TT Balloonfestival gaan niet door.
- Telefonische bereikbaarheid vliegveld RCMA bij calamiteiten Luchtverkeersleiding.
- Sjohnny Koster nieuwe MH/heli-instructeur.
- Weer twee nieuwe gebrevetteerden.
- RCMA gaat zich in Zeijen presenteren.
- Landelijke Mini DLG-meeting / Nederlandse kampioenschappen.
- Pulse-jet als kansloos project.

14.

- Berichtje van de penningmeester.
- Nieuw gebrevetteerd lid.
- Schuurvondst.
- 3e editie clubkampioenschappen Mini DLG. Mini DLG.
- Dixie bij het clubhuis.
- Zenderinstellingen.
- Knipsel uit 1992 over heligroep RCMA.

15.

- Voorbeschouwing Club Fly-in op 26 augustus 2017.
- Presentatie RCMA in Zeijen: deelnemers gevraagd.
- Voorbeschouwing wedstrijd Tomaatvliegen 14 oktober 2017.
- Nog meer evenementen.
- Oplaadtafel voor accu’s.
- Omgevingsvergunning.
- Duik in het archief van de RCMA.

16.

- Zonnepark: werk in uitvoering.
- Terugblik Club Fly-in van 26 augustus 2017.
- Presentatie RCMA in Zeijen: deelnemers gevraagd.
- Nieuw gebrevetteerd lid.
- Instellen van Elevons op je zender.
- Noordelijke Luchtvaartkampen Witterzomer (eind jaren ’50).

17.

- Bestuursmutaties.
- De weersomstandigheden zitten ons danig dwars….
- Alwéér twee nieuw gebrevetteerde leden.
- Terugblik RCMA-presentatie in Zeijen.
- Knipsel: oud-voorzitter Piet Mulder: “modelvliegtuigen zijn geen speelgoed”.

18.

- Ontwikkelingen rond een nieuw bestuur.
- Instelling Evenementencommissie.
- Laat niet als dank… (clubhuis).
- Bezoek medewerker RUD aan vliegveld.
- Waar mag je momenteel nog vrij vliegen met een modelvliegtuig.
- De beste modelvliegshow in Nederland ooit (RCMA 11 mei 1986).

19

- Hoofdpunten vergadering instructiewerkgroep 12 december 2017
- Historie: gebruik Balloërveld voor modelvliegen.

20

- Functieverdeling nieuwe bestuur.
- Werkdag 17 maart 2017.
- Historie: gebruik Balloërveld voor modelvliegen (vervolg).
- Indoorvliegen samen met RLC Roden in Leek.

21

- Voorbeschouwing wedstrijd Tomaatvliegen op 7 april 2017.
- Terugblik verschoven werkdag 24 maart 2017.
- Gang van zaken rond de modellenkeuring.
- Publiciteit via de social media.
- De geschiedenis herhaalt zich.
- Wel of geen waarnemer?
- Waarnemer: zin of onzin.

22.

-Voorbeschouwing Club-Fly-in op 23 juni 2018.
- Terugblik Tomaatvliegwedstrijd van 21 april 2017.
- Nieuwe brevethouders.
- Verruiming vliegtijden in het weekend.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).
- De modelbouwreünies in de jaren ’50 op de vliegbasis Leeuwarden.

23.

- Terugblik Club Fly-in op 23 juni 2018.
- EHBO-tas in de vliegkast.
- De Wie gaat er vliegen-app.
- Harry’s Harsewinkel-Herinneringen.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

24.

- Uitnodiging Mini-DLG- clubkampioenschap met verrassingsactiviteit.
- Verruiming vliegtijden in het weekend.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).
- De geschiedenis herhaalt zich voor Peter Croonen.

25.

- Voorbeschouwing Tomaatvliegwedstrijd op 29 september 2018.
- Terugblik mini DLG-clubkampioenschap + verrassing op 8 sept. 2018.
- Drie nieuwe brevethouders.

26.

- Terugblik Tomaatvliegwedstrijd op 29 september 2018.
- Nieuwe brevethouder.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

27.

- LIPO-accu’s en Aandrijflijn verklaard.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

28.

- De RCMA en de zon: een lastig huwelijk.
- Werkdag 9 maart 2019.
- Het ontstaan van de OS-motorenfabriek.

29.

- Harry Feijen in het zonnetje gezet.
- Winteractiviteiten.
- Evenementenbeleidsplan plus nieuws van de Evenementencommissie.
- Optimale zwaartepunt voor modelvliegtuigen.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

30

- Presentatie RCMA op beurs Hobby Event in Expo Assen.
- Terugblik werkdag 23 maart 2019.
- De communicatiemiddelen binnen de RCMA.
- De gehouden milieucontrole.
- Limbo-wedstrijd door de leden gekozen.
- Stand van zaken uitbreiding vliegtijden in het weekend.
- Vroeger was alles beter (en mooier).
- Het Europees kampioenschap RB Helicoptervliegen in 2000.

31.

- Terugblik Informatieavond uitbreiding vlieguren.
- Het vliegcircuit.
- Europese regelgeving drones medio 2020.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

32.

- Terugblik Club Fly-in op 11 mei 2019.
- Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

33.

- Terugblik Chuckwedstrijd 15 juni 2019.
- Uitslag leden-enquete over winteractiviteit.
- Vroeger was alles veel beter (en mooier).

34.

- Evenementenbeleidsplan RCMA.
- Motordomping en –zijtrek.
- Start- en landingsproblemen met LB-modellen op ons veld.
- Het Duitse vliegveld in Havelte.

35.

- Voorbeschouwing Limbo-wedstrijd op zaterdag 7 september 2019.
- Hoe gaan we om met ander vliegverkeer, hoe hoog mogen we en vliegcirkel.
- Twee nieuwe gebrevetteerden.
- Wisten jullie dat ….?

36.

- Terugblik Limbo-wedstrijd 14 september.
- Voorbeschouwing Tomaatvliegen 12 oktober.
- Drie nieuwe gebrevetteerden.

37.

- Organisatie evenementen in neerwaartse spiraal.
- Vliegclub Woerden wil graag uitwisseling.
- Winteractiviteit.
- Het vroegere vliegveld in Ubbena.

38.

- Promofilmpje van de RCMA.
- De laatste vliegdag van 2019.
- Vacature clubsecretaris.
- Evenementen van de club.
- Jongerenproject.
- Winterproject ging van start.

39.

- Winterproject in full swing.
- Tweemotorige modelvliegtuigen.

40.

- Programma werkdag maart 2020.
- Het zonnepark ten zuiden van ons vliegveld.
- De KNVvL, bodemloze put of welkome steun?

41.

- De gevolgen van het Corona-virus voor de RCMA.
- Nieuws uit de vergadering van de instructie-werkgroep.

42.

- Helaas, we mogen niet vliegen (vanwege de Corona-crisis).
- Bouwverslag Fokker D21 van Harry Offereins.

43.

- Hervatting vliegen na Corona-crisis.

44.

- Evaluatie Corona-maatregelen binnen de RCMA.
- Lijnbesturing Kunstvlucht, een spannende tak van modelvliegsport.

45.

-.Verdwijning terrasstoelen.
- Nieuwe uitvoering veiligheidsbrevetten KNVvL.
- Luchtvaartpolitie gaat modelvliegvelden bezoeken.
- Weer twee nieuwe gebrevetteerden.

46.

- Nieuws omtrent nieuwe regelgeving.
- Milieucontrole op de naleving van de regelgeving uit de omgevingsvergunning.
- Problematiek rond de natte oprit naar het vliegveld.
- Stand van zaken van de uitbreiding van onze vliegtijden.
- Coronaregels.
- Een nieuwe R/C. app, “Aeromura”.
- Modelvliegen in vroeger tijden.
- Zelf eenvoudig cockpitkapjes maken.

47.

- Winterslaap.
- Beeldbellen binnen de RCMA.

48.

- Stappenplan EU-regelgeving vanaf 31-12-2020.
- Voorlopig geen Algemene Ledenvergadering.

49.

- Special EU-regelgeving.

50.

- Wie wil het bestuur komen versterken als secretaris?
- Hoe gaan we met de exploitantennummers om?
- Praktijkregels en keuringsvoorschriften RCMA.

51.-

- De vacante functies van voorzitter en secretaris.
- Begaanbaarheid oprit naar het vliegveld.
- Kennistest EU-regelging.
- Exploitantennummers.
- Coronaregels.
- De RCMA in de krant.

52.

- Aanpassingen vlieglogboek.
- Achtergrondinformatie over het DLG-vliegen.

53.

- Vergunning uitbreiding vlieguren in het weekend.
- Verlichting op het vliegveld.
- Verklaring kascommissie.

54.

- Ondersteuning bestuur.

55.

- Uitbreiding vlieguren in het weekend definitief.
- Stand van zaken Coronaregels voor de RCMA.
- Twee nieuwe leden stellen zich voor.
- Alle nieuwsbrieven nu op onze website.
- Clubhuisvondst: tekening LB-modelletje.

56.

- Eerste DLG-zondagochtend;
- Twee nieuwe gebrevetteerden.
- Twee nieuwe leden.

