Secretariaat
Postbus 149
1300 AC Almere
E-mail:
secretaris@modelvliegenalmere.nl

Bankrelatie:
Rabobank Almere
NL69 RABO 0302 5725 62
Giro

Vliegveld + clubhuis
Kluutweg 1
1349 RB Almere
Tel. 036 52 28 546

Aanvraag lidmaatschap
Initialen
Voornaam
Achternaam
Tussenvoegsel
Adres
Postcode
Woonplaats

:
:
:
:
:
:
:

Geb. plaats
Geb. datum
Telefoon
Mobiel
E-mail

Categorie wat u wilt gaan vliegen:
F2
Lijnbesturing
F3 - F5 Radiobesturing
Motorvliegen

 Zweefvliegen

 Helikoptervliegen

 Multicopter
Heeft u een KNVvL – Modelvliegbrevet voor de klasse F3?
 Heli A.
 Motor A
 Zweef A

:
:
:
:
:

Geheim 

Welke zendmogelijkheid gebruikt u:
 35 MHz kanaal:
 40 MHz kanaal:
 2.4 GHz


 nee  ja Zo ja. Welke:

 Jet A
 Multicopter A

* vinken wat van toepassing is.

Indien nee, dan is het niet toegestaan met een radiobestuurd model te vliegen zonder toezicht /begeleiding
van een instructeur. Uw naam zal worden doorgegeven aan het instructieteam.
Ondergetekende is:




Geen  wel lid van de KNVvL
Indien ja, dan uw KNVvL lidmaatschap nummer vermelden:____________
 meerdere verenigingen? KNVvL nr. is:
 Afdeling Modelvliegtuigsport *
 Andere KNVvL afdeling *


Wanneer u nog geen lid bent van de KNVvL, wordt u aangemeld bij de KNVvL.
Na ontvangst van alle gegevens wordt u ingeschreven als lid en zal u worden geïnformeerd over de
voorwaarden van het lidmaatschap.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging kunt u inzien op onze website:
www.modelvliegenalmere.nl Tevens wijzen wij u op het volgende:
• De vereniging kent een werkverplichting en u stelt zich 1 x per jaar een zaterdagochtend beschikbaar.
• Opzeggen dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden. Bij opzeggen na 1 december,
worden de kosten (MVA + KNVvL) van het opvolgend jaar in rekening gebracht.
De betaling geschied per factuur. Deze factuur wordt u toegezonden nadat wij uw inschrijfformulier (met
pasfoto) hebben terugontvangen.
U kunt het inschrijfformulier met pasfoto, digitaal opsturen naar: secretaris@modelvliegenalmere.nl
WA verzekering
 Ik ben WA verzekerd.

Verzekeringsmaatschappij:

____________________

Polis nr.:

____________________

Akkoord met het hierboven vermelde en naar waarheid opgesteld.
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de bepalingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Datum: ________________________
( * aankruisen wat van toepassing is)

Handtekening: _____________________

