AANMELDING LID RCMA MODELVLIEGCLUB
CONTRIBUTIE
De contributie is voor 2020 vastgesteld op 125 euro per jaar, dit is inclusief
het lidmaatschap van de KNVvL.
Jeugdleden betalen de helft van de geldende contributie voor volwassenen
en zijn op 1 januari van het betreffende jaar jonger dan 18 jaar.
Bij inschrijving gaandeweg het jaar kost een half jaar lidmaatschap, van 1 juli
t/m 31 december, 62,50 euro en na 1 oktober zijn de kosten 12,50 euro.
KNVvL lidmaatschap
Hiervoor krijg je per kwartaal en prachtig clubblad met kortingen bij
evenementen e.d. en een aanvullende verzekering boven je eigen WA
verzekering.
INSCHRIJFGELD
Nieuwe leden, betalen naast de contributie eenmalig een bedrag van 12,50 euro inschrijfgeld.
Hiervoor wordt tevens ons uitgebreide handboek uitgereikt.
Nieuwe leden kunnen een aantal malen op lesavonden gebruik maken van een lesvliegtuig van de
club. Daarna dient men zelf een model aan te schaffen.
LIDMAATSCHAP
Bij toetreding wordt men lid voor het lopende kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd, indien niet voor 1 december het
lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd en loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij opzegging eindigt het lidmaatschap dan per 31 december.
Na het tijdig betalen van de contributie, ontvangt het lid een lidmaatschapskaart van de KNVvL.
Door het bestuur, of door leden die door het bestuur zijn aangewezen, kan het tonen van het
lidmaatschapsbewijs worden verlangd.
Voorletters en achternaam: _______________________________________________________
Roepnaam: ____________________________________________________________________
Straat: ________________________________________________________________________
Postcode:___________________Woonplaats:_________________________________________
Telefoonnummer vast:________________________GSM nummer:_________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Geboorteplaats: ____________________________Geboorte datum:_______________________
Ook lid van een andere vliegclub?

JA / NEE Lidnummer: _________________________

Al KNVvL lid?

JA / NEE Lidnummer: _________________________

Al in bezit van KNVvL brevet?

JA / NEE Brevet:______________________________

Voorkeur gaat uit naar: Vleugelvliegen / Multirotorvliegen / Helikoptervliegen / DLG / Weet niet
Al in bezit van model? JA / NEE merk en type:_______________________________________
Ik ben verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid bij_________________Polisnr.____________
Na inschrijving krijgt u per mail een bevestiging voor de vervolgstappen.
Dit formulier afgeven aan een bestuurslid of de gegevens sturen naar de penningmeester:
Leo de Bruin, Graafschap 95, 9405JD ASSEN
Versie januari 2020

