Modelvliegtuigclub

JUPITER-VENLO
Aangesloten bij de Federatie Limburgse RC-Vliegers

Inschrijfformulier
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon nr

:

Mobiel nr

:

e-mail adres

:

Geboortedatum

:

Aanmeldingsdatum

:

Contributie Jupiter : €

+

Inschrijfgeld :

€

+

Totaal :

€

Voorzitter:

Secretaris:

A.u.b. in 2-voud invullen. Opsturen of afgeven aan een van de bestuursleden.
Gelieve een kopie van uw WA-verzekeringspolis (paraaf modelvliegen) mee te in te leveren.
Contributie:
Inschrijfgeld:

€ 95,- per jaar,
€ 70,- eenmalig

Jeugd 14 - 18 jaar: € 47,50
Jeugd 14 - 18 jaar: € 35,-

per jaar
eenmalig

Bij aanmeldingen vanaf 1 juli wordt de helft van de contributie in rekening gebracht.
Bij aspirant-leden (tot 14 jaar) dient één van de ouders zich aan te melden als lid.

RMVC Jupiter
Opgericht in 1958
Vliegterrein: Groote Heide te Venlo
k.v.k. nr. 40164623

Voorzitter: W.Robijns
Secretaris: E. Scheppink
Penningmeester: D.Latiers
www.Jupiter-Venlo.nl

ING Bank,
IBAN: NL22 INGB 0009 1518 65

Modelvliegtuigclub

JUPITER-VENLO
Aangesloten bij de Federatie Limburgse RC-Vliegers

Verklaring lidmaatschap

1) Toelichting
Het lidmaatschap van Jupiter geeft U een aantal rechten, waarvan de belangrijkste natuurlijk het
recht is om gebruik te maken van het vliegveld.
Daarnaast zijn er enkele plichten. De bekendste is natuurlijk het betalen van contributie.
Het experimenteren en vliegen met modellen kent echter risico’s. Het Bestuur van Jupiter stelt zich
tot taak deze risico’s tot een minimum te beperken door het opstellen van regels, welke door de
Algemene Ledenvergadering goedgekeurd zijn. Deze regels zijn ieder lid bekend:
- De Statuten
- Het Huishoudelijk Reglement
- Het Basis Veiligheidsreglement met Regeling Modelvliegen
Een van de belangrijke aspecten van deze reglementen is het door U afsluiten van een WAverzekering voor de risico’s die gelopen worden met het gebruik en het vliegen van modellen tot
een gewicht van maximaal 25 kg.
U bent pas lid van Jupiter en ontvangt een schriftelijk lidmaatschapsbewijs, als het Bestuur uw
contributie ontvangen heeft, en in het bezit is van deze door U ondertekende verklaring.
Voor ieder nieuw lid geldt een proefperiode van 1 jaar.

2) Verklaring
Bij dezen verklaar ik, dat ik de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Basis
Veiligheidsreglement met Regeling Modelvliegen heb ontvangen, dat ik de inhoud gelezen
heb, en conform zal handelen.

Naam:

RMVC Jupiter
Opgericht in 1958
Vliegterrein: Groote Heide te Venlo
k.v.k. nr. 40164623

Handtekening:

Voorzitter: W.Robijns
Secretaris: E. Scheppink
Penningmeester: D.Latiers
www.Jupiter-Venlo.nl

ING Bank,
IBAN: NL22 INGB 0009 1518 65

