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ARTIKEL 1.

ALGEMEEN

1.a.

Alle aangelegenheden voor zover niet voorzien in de statuten kunnen geregeld worden in
het huishoudelijk reglement.
Bepalingen hierin opgenomen in strijd met de statuten zijn ongeldig.

1.b.

Het huishoudelijk reglement is in zijn geheel van toepassing op:
1. Leden
2. Aspirant-leden
Gedeelten van het huishoudelijk reglement kunnen van toepassing zijn op:
3. Ereleden
4. Begunstigers
5. Overige personen die zich bevinden in of op de accommodatie van de M.V.A.
De in hiervoor sub 1 tot en met 5 genoemde personen hierna ook wel, zowel te samen als
afzonderlijk te noemen gebruikers

1.c.

Leden en Aspirant-leden zijn volgens het KNVvL Clublidmaatschap via de MVA lid van de
K.N.V.v.L.

1.d.

Leden en aspirant-leden dienen in het bezit te zijn van een clublidmaatschapkaart.

1.e.

Gebruikers dienen door de EU goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
Leden dienen zelf te controleren of zijn/haar apparatuur goedgekeurd is.

1.f.

Alle gebruikers die zelfstandig wensen te vliegen op het terrein van de M.V.A. dienen in het
bezit te zijn van een brevet van de K.N.V.v.L. in de gevlogen klasse.
Gebruikers die niet in het bezit zijn van een dergelijk brevet mogen slechts onder
begeleiding van een gebruiker die in het bezit is van een M.V.A. lidmaatschap en een
K.N.V.v.L. brevet in de gevlogen klasse vliegen.

1.g.

Contributiebetaling dient te geschieden binnen de op de contributienota gestelde termijn.
Deze termijn eindigt op 31 januari.
Voor nieuw aangemelde leden zal een termijn van 30 dagen worden aangehouden. Voor
de hoogte van de contributie zie bijlage C.
Als de contributie niet op de vervaldatum is betaald, wordt een herinneringsnota verzonden
om de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als na afloop van deze termijn de
contributie niet is betaald, wordt een 2de herinnering verzonden om de contributie alsnog
binnen 14 dagen te betalen.
Als de contributie niet is betaald na het verstrijken van de betaaltermijn van de 2de
herinnering, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan het Nationaal Incasso
Bureau. Conform de Wet op Incasso Kosten (WIK) zijn hiervoor incassokosten
verschuldigd. De penningmeester zal het bestuur inlichten en verzoeken het in gebreke
blijvende lid te royeren.

1.h.

Contributie huisgenoot c.q. huisgenoten.
Voor een huisgenoot c.q. huisgenoten vervalt het inschrijfgeld en een deel van de
contributie. Het in leeftijd oudste lid zal de normale contributie voldoen.

2.a.

Leden

2.b.

Aspirant-lid. (tot 18 jaar, conform KNVvL leeftijden)
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ARTIKEL 2.

TERREINREGLEMENT

1.

Het is niet toegestaan om met de auto, buiten de daarvoor bestemde verhardingen, het
terrein op te rijden. Alleen de terreincommissie of het bestuur kunnen in
uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen.

2. .

Op ieder moment dat er op het terrein met modelvliegtuigen gevlogen wordt, is er een
direct verantwoordelijke baancommissaris aanwezig.

3.

Indien de door het bestuur aangestelde baancommissaris nog niet op het veld is
gearriveerd, mag pas met de vliegactiviteiten worden begonnen wanneer de aanwezige
vliegers onderling hebben bepaald wie, tot de aankomst van de door het bestuur
aangestelde baancommissaris, tijdelijk de functie van baancommissaris waarneemt.

3a.

Diegene die het eerst op het terrein aanwezig is draagt er zorg voor dat, indien nodig, de
pylonen en het frequentiebord op het terrein worden geplaatst.

4.

Modellen waarmee niet gevlogen wordt, dienen in de pits te worden opgesteld, met
uitzondering van lijntoestellen die op of nabij de vliegcirkel mogen worden opgesteld.

4a.

Taxiën in de pits is niet toegestaan.
Vliegtuigen dienen na het starten in de pits naar het veld gedragen of aan de staart
getrokken/gesleept te worden.

4b.

Het is niet toegestaan dat er meer dan 6 modellen tegelijk in de lucht zijn.

4c.

Onmiddellijk bij het betreden van het terrein dienen de vliegers zich te melden bij de
baancommissaris teneinde een briefing te vernemen.

4d.

Gebruikers zorgen dat het terrein steeds schoon wordt gehouden, achtergebleven
propellerresten, gereedschap en dergelijke kunnen veel schade aan de grasmaaier
toebrengen.
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ARTIKEL 3.

VLIEGERSREGLEMENT

1.a.

Op het terrein is het “Basis Veiligheidsreglement van de K.N.V.v.L inclusief de hierin
opgenomen bijlagen” van toepassing op die punten waarin het huishoudelijk reglement niet
voorziet.

1.b.

Iedere vlieger op de 35- en 40 MHz band, is verplicht alvorens zijn zender in te schakelen,
de frequentiesticker of –knijper van het frequentie bord te nemen en zijn of haar ledenpas
daarvoor in de plaats te hangen.
Gebruikers van de 2.4 GHz zijn hebben niet de verplichting om een knijper te pakken,
maar zijn wel verplicht om hun ledenpas in de knijperkast te leggen vóór aanvang vliegen.

2.a.

Het starten en landen van de modelvliegtuigen dient tegen de wind in te gebeuren.

2.b.

Van het in artikel 3.2.a. gestelde mag slechts bij uitzondering en met toestemming van de
baancommissaris worden afgeweken.

3.a.

De vlieger houdt altijd een afstand van minimaal 25 meter tussen het modelvliegtuig en het
publiek.

3.b.

Het vliegen boven de hoofden van toeschouwers, over de pits, de kantine, de containers,
de parkeerplaatsen en de bijvelden is ten strengste verboden. Zie: bijlage D.

3.c.

De vlieger dient met de vlieghoogte boven het terrein rekening te houden met
medegebruikers van het terrein.

4.a.

De vlieghoogte, het opstijgen, het (nood)landen niet inbegrepen, buiten het terrein bedraagt
tenminste 25 meter.

4.b.

Rekeninghoudend met de ligging van het terrein en de windrichting moeten vliegsectoren
worden gekozen, waarbinnen vluchten veilig kunnen worden uitgevoerd.

5.a.

Het starten van een modelvliegtuig dient te worden aangekondigd met het luid en duidelijk
roepen van het woord "START".

5.b.

Het landen van een modelvliegtuig dient te worden aangekondigd met het luid en duidelijk
roepen van het woord "LANDING".

5.c.

Indien men zich op het terrein begeeft om een modelvliegtuig op te halen dient dit te
worden aangegeven met het luid en duidelijk roepen van " MAN OP HET VELD".

6.

Indien zich een storing voordoet waardoor een zich in de lucht bevindend modelvliegtuig
onbestuurbaar is, dient dit te worden aangekondigd met het luid en duidelijk roepen van het
woord " STORING " zodat iedereen ter plaatse de vereiste voorzichtigheid in acht kan
nemen.
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ARTIKEL 3. (vervolg)
7.

Iedere opzettelijke handeling van een vlieger, die het goed en/of veilig vluchtverloop van
het eigen modelvliegtuig of die van medegebruikers in gevaar brengt, is ten strengste
verboden.

8.

Bij onenigheid of meningsverschillen met medegebruikers of publiek, neemt de vlieger
direct contact op met de baancommissaris.

9.a.

Indien een vlieger niet daadwerkelijk vliegt, stelt hij of zij zich op buiten de start en
landingsstrip.

9.b.

Van het in artikel 3.9.a. gestelde mag alleen worden afgeweken met de uitdrukkelijke
toestemming van de baancommissaris.

10.a. Het betreden van rond het modelvliegterrein gelegen terreinen voor het ophalen van het
modelvliegtuig, na een zogenaamde " buitenlanding ", is uitsluitend toegestaan indien de
baancommissaris hiervoor toestemming heeft gegeven.
10.b. Bij het ophalen van een modelvliegtuig na een "buitenlanding" wordt de grootste
voorzichtigheid in acht genomen t.a.v. de aan ons terrein grenzende percelen grond.
11.

Bij eventuele schade aan derden, aangericht door een modelvliegtuig, neemt de vlieger
direct contact op met de baancommissaris.

12.

Het is niet toegestaan om met modellen de kantine te betreden.
Er zijn echter uitzonderingen voor:
1. Voor modellen, welke zijn voorzien van elektroaandrijving.
2. Voor modellen die in aanbouw zijn.

12a. Brandstof aangedreven modellen mogen slechts in de ruimte voor de toiletten, maar dan
alleen via de achteringang.
13.

Het is ten strengste verboden om te vliegen indien:
1. De Vlieger alcohol heeft genuttigd
2. De Vlieger onder invloed is van Drugs
3. De Vlieger medicijnen gebruikt die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

14. Heli vliegen voor het hek.
Dit is uitsluitend toegestaan voor het afstellen van de heli ten behoeve van lesvluchten. Met
maximaal één toestel dient alleen hoverend (tot maximaal ooghoogte) gevlogen te worden

HHR, versie 1.0 / 2016

Pagina: 8 van 35
Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 4.

FREQUENTIE REGELINGEN

1.

Het is niet toegestaan op de 20 en 27 MHz te vliegen, alleen de 35MHz en 40MHz en
2.4 GHz banden zijn toegestaan.

2.

De vereniging heeft een kanaal verdeling regeling, volgens bijlage B.

3.

Het veranderen van kanaal, m.u.v. veranderen naar 2.4 GHZ, is zonder toestemming van
het bestuur niet toegestaan.

4.

Nieuwe leden zullen bij aanname een kanaal toegewezen krijgen.

5.

De vereniging heeft ten aanzien van kanalen afspraken gemaakt met de Stichting Bestuur
Modelvliegvereniging Zeewolde.
De afsprakenlijst is opgenomen in de bijlage B. "Frequentie Verdeling" van het
huishoudelijk reglement.
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ARTIKEL 5.

WERKVERPLICHTING

1.a.

Personen genoemd in artikel 1.1.b. de nummers 1 en 2 van het Huishoudelijk Reglement
hebben de verplichting werkzaamheden uit te voeren voor de vereniging.

1.b.

Genoemde werkzaamheden zullen op een daarvoor bestemde lijst worden geschreven en
telkens op de daarvoor aangewezen zaterdag worden uitgevoerd.

2.

De werkverplichting is eenmaal per jaar en zal 3 tot 4 uur in beslag nemen.

3.

Bij verhindering zal het lid zelf zorgdragen voor een vervanger/ster en meldt dit bij de
coördinator van de werkverplichting.

4.

In overleg met de coördinator kan worden afgeweken van de zaterdag naar een andere
dag, dit voor personen die op zaterdag andere verplichtingen hebben. De betreffende
personen dienen dit bij de coördinator op te geven voor 1 november van het komende
verenigingsjaar.

5.

Bij niet nakomen van deze werkverplichting zal hiervan door de coördinator melding worden
gemaakt bij het bestuur.

6.

Het niet nakomen van gemaakte afspraken zal tot een boete leiden gelijk aan de helft van
de contributie.

7.

Uitgezonderd van deze verplichting tot het doen van werkzaamheden zijn :
- personen die in een commissie werkzaam zijn,
- personen die deel uitmaken van het bestuur,
- personen waarvan op basis van gezondheidsredenen deze inspanning niet mag
worden verlangd.
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ARTIKEL 6.

COMMISSIES VAN DE VERENIGING

De vereniging heeft acht commissies:
1. Examen- / instructiecommissie
2. Kantinecommissie
3. Baancommissie
4. Evenementencommissie
5. Onderhoudcommissie
6. Terrein- / maaicommissie
7. Redactiecommissie
8. Kascontrole commissie
Met uitzondering van de Kascontrole commissie valt de verantwoording van elk van deze
commissies onder één van de bestuursleden. De verantwoording van de Kascontrole Commissie
ligt bij de Algemene Leden Vergadering.
6.a.

EXAMEN/INSTRUCTIECOMMISSIE

Doel:
Het geven van instructie over en met modelvliegtuigen, met als resultaat een brevet voor de
desbetreffende klasse te behalen.
Werkwijze
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage EXAMEN/INSTRUCTIE
COMMISSIE' van het huishoudelijk reglement.
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
6.b.

KANTINECOMMISSIE

Doel:
Het verkopen van koude en warme versnaperingen in het clubhuis gedurende de daarvoor
aangewezen openingstijden en tijdens evenementen.
Werkwijze:
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage 'KANTINECOMMISSIE ' van
het huishoudelijk reglement.

Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
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ARTIKEL 6 ( vervolg 1)

6.c.

KASCONTROLECOMMISSIE

Doel:
Het controleren van de financiële gegevens van de vereniging.
Werkwijze:
De commissie controleert minimaal één maal per jaar de financiële gegevens bij de
penningmeester en doet verslag aan de algemene ledenvergadering.
Bezetting:
Minimaal 2 leden benoemd door de algemene ledenvergadering.

6.d.

TERREIN- / MAAI COMMISSIE

Doel:
Het regulier onderhouden van het vliegterrein en het maaien van de terreinen rondom de
kantine en buitenzijde van de bossages.
Het schoonhouden van de grasmaaiers na maaiwerkzaamheden en het verzorgen van
klein onderhoud aan de grasmaaiers.
Werkwijze:
De werkwijze van de terreincommissie is opgenomen in de bijlage ’TERREIN- / MAAI
COMMISSIE’ van het huishoudelijk reglement.
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
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ARTIKEL 6 (vervolg 2)

6.e.

ONDERHOUDCOMMISSIE

Doel:
Het onderhouden van het terrein en de opstallen van de vereniging.
Werkwijze:
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage ‘ONDERHOUDCOMMISSIE'
van het huishoudelijk reglement*
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
Naast de commissieleden worden 2 tot 3 maal jaarlijks leden opgeroepen om de
onderhoudscommissie te ondersteunen in de vorm van een werkverplichting.

6.f.

REDACTIECOMMISSIE

Doel:
Verspreiden van informatie via schriftelijke of digitale informatiebronnen, volgens art.3. van
de statuten.
Werkwijze:
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage 'REDACTIECOMMISSIE ' van
het huishoudelijk reglement.
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.

6.g.

BAANCOMMISSIE

Doel:
Het toezien op naleving van de vliegveiligheid en overige bepalingen in artikel 3 en 4 van
het huishoudelijk reglement.
Werkwijze:
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage ‘BAANCOMMISSIE’ van het
huishoudelijk reglement.
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
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6.h.

EVENEMENTEN COMMISSIE

Doel:
Het organiseren en ondersteunen van evenementen zowel clubgericht dan wel K.N.V.v.L.
evenementen.
Werkwijze:
De werkwijze van de commissie is opgenomen in de bijlage ‘EVENEMENTENCOMMISSIE’
van het huishoudelijk reglement.
Bezetting
Het bestuur bepaalt in overleg met de commissie het aantal leden voor de commissie.
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ARTIKEL 7. ALGEMEEN WETTELIJKE BEPALINGEN.

1.

Voor de beoefening van de modelvliegsport, waarbij modelvliegtuigen worden gebruikt
waarvan de totale startmassa niet meer bedraagt dan 25 kilogram, dient men zich te
houden aan het bepaalde in de Regeling Modelvliegen, 2 december 2005 van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen van
de KNVvL.
Deze regelingen zijn als Bijlagen F en G opgenomen in dit reglement.

2.

Rookbeleid
Het is niet toegestaan om te roken in het clubgebouw, in de pits of op het veld
Op het terras is roken toegestaan.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies

WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE EVENEMENTEN COMMISSIE
De taak:
De commissie organiseert geheel volgens een draaiboek evenementen en geeft
ondersteuning bij een door andere georganiseerd evenement.
De werkwijze:
De commissie maakt voor aanvang van het verenigingsjaar een concept
evenementenkalender.
Deze kalender wordt door het bestuur besproken in Januari.
Na goedkeuring zal de evenementenkalender openbaar gemaakt worden.
De evenementencommissie onderhoud de contacten met:
- de baancommissie
- de personen die een evenement organiseren
- de kantinecommissie
- de redactiecommissie.
De verantwoording:
De commissie zal minimaal drie clubactiviteiten organiseren en zal tot maximaal 4 niet
direct clubgerichte evenementen laten plaats vinden.
Van elk evenement zal verslag worden gemaakt.
Vergaderingen:
In de regel zal 14 dagen voor een evenement, door de woordvoerders van bovenstaande
commissies, een afstemmingsvergadering worden gehouden.
Jaarverslag:
De commissie stelt in november een jaarverslag op met daarin opgenomen: een
opsomming van de aandachtsgebieden, activiteiten en evenementen en dergelijke.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies (vervolg 1)

WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE EXAMEN/INSTRUCTIE COMMISSIE
Taak:
De commissie heeft een tweeledige taak, nl. examen en instructie.
De commissie verzorgd vlieginstructie aan leden van de MVA met het doel de leerling
vlieger gereed te maken om te voldoen aan de eisen gesteld in de regels voor veiligheid
brevetten van de KNVvL.
Daarnaast fungeert de commissie als examinator om te beoordelen of een leerling vlieger
voldoet aan de eisen gesteld in de regels voor veiligheid brevetten van de KNVvL.
Werkwijze:
De commissie verzorgd vlieginstructie aan leden van de MVA op zondag middagen tussen
13:00 en 16:00. De instructeurs werken via een rooster, welke beschikbaar is op het
mededeling bord in de kantine. Het streven is iedere zondag minimaal 1 instructeur (bij
voorkeur 2 instructeurs) beschikbaar te stellen voor mode 1. Indien beschikbaar zal ook
een mode 2 instructeur geroosterd zijn.
De commissie verstrekt iedere leerling vlieger een logboek. Een leerling-vlieger is lid van de
MVA en van de KNVvL en derhalve in bezit van persoonlijke MVA frequentie/lidmaatschap
kaart en KNVvL lidmaatschapskaart.
Instructeurs verzorgen de keuring van ieder vliegtuig waarmee de leerling vlieger vliegt
volgens een keuringsrapport. Goedkeuring van het vliegtuig wordt afgetekend in het
logboek.
Instructeurs noteren vorderingen van elke lesvlucht in het logboek van de leerling vlieger.
Leerling vliegers dienen het logboek aan de instructeur te overleggen bij aanvang instructie.
Examens worden in principe afgenomen op zaterdag middag volgens een maandelijks
schema tussen 13:00-16:00. Leerling-vliegers maken hiervoor een afspraak met de
woordvoerder, minimaal 1 week voor de examendag.
Het is mogelijk een andere zaterdag of zondag middag af te vliegen, leerling-vlieger maakt
hiervoor een afspraak met de woordvoerder, minimaal 1 week voor de examendag.
De commissie verzorgt dat minimaal 2 examinatoren aanwezig zijn op deze dagen. Leerling
vlieger presenteert het logboek aan de examinators voor aanvang van de examenvluchten
met daarin de aantekening dat de instructeur de leerling vlieger bekwaam acht voor de
examenvlucht.
Indien een leerling vlieger niet aan de eisen gesteld in de regels voor veiligheid brevetten
van de KNVvL voldoet is de eerstvolgende mogelijkheid tot afvliegen op de daarop
volgende examendag, minimaal 2 weken later, gesteld dat de leerling-vlieger in de tussen
tijd met een instructeur heeft gevlogen.
Instructie word verzorgd door in het instructie team opgenomen leden, in het bezit van een
geldig KNVvL brevet in de geïnstrueerde categorie.
Examens worden afgenomen door twee examinatoren, instructeurs of bestuurleden.
Examinatoren worden voorgedragen door de commissie, bekrachtigd door het bestuur en
aangemeld bij de KNVvL.
De commissie onderhoudt de contacten met:
- de baancommissie
- de redactiecommissie.
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Verantwoording:
De commissie verzorgt instructie op zondagmiddag tussen 13:00 en 16:00. De commissie
neemt examens op geroosterde examendagen.
Vergaderingen:
De woordvoerder belegt minimaal 4x per jaar een vergadering. Aan het begin van het
vliegseizoen zal één van deze vergadering bestaan uit een examen vlucht demonstratie
met beoordeling ten einde instructie en examinering af te stemmen.
De woordvoerder verzendt de uitnodiging met agenda minimaal 2 weken voor
vergaderdatum. Woordvoerder draagt zorg dat voorlopige notulen maximaal 3 weken na
vergaderdatum aan commissieleden beschikbaar is gesteld.
Jaarverslag:
De commissie stelt in december een jaarverslag op voor de ALV met daarin opgenomen:
een opsomming van de aandachtsgebieden, activiteiten en evenementen en dergelijke.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies (vervolg 2)
WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE KANTINE COMMISSIE

De taak:
 Het openstellen van de bar en het verzorgen van de inkoop en verkoop van koude en
warme versnaperingen voor leden van de MVA en bezoekers van de vereniging op de
daarvoor vastgestelde tijden en gedurende evenementen (zie ook werkwijze en
bevoegdheden van de evenementen commissie.
 Schoonmaken van de keuken annex bar, het reinigen van de hierin aanwezige
apparatuur en het afwassen van bestek en serviesgoed als gevolg van het openstellen
van de bar
De bar annex kantine is het gehele jaar door geopend op zondagen van 12.00 uur tot en
met 16.00 uur. Tevens is de bar annex kantine in de maanden mei tot en met september op
donderdagavond geopend op daarvoor vast te stellen tijden. De kantinecommissie kan
eventueel de bar annex kantine ook op andere momenten openen.
De werkwijze:
De kantine valt onder de regeling hygiënecode voor sportkantines zoals omschreven in
“NOC*NSF-hygiënecode voor sportkantines”. Onder sportkantine wordt verstaan de
sportkantine in eigen beheer van de sportvereniging, waar levensmiddelen worden
doorverkocht met minimale bereiding en snelle doorgifte.
De werkwijze, regeling “NOC*NSF-hygiënecode voor sportkantines” en overige instructies
met betrekking tot het beheer van de kantine zijn onderdeel van een “Handboek Kantine
MVA” waarvan een exemplaar in het clubhuis aanwezig is.
De commissie wordt voorgezeten door een woordvoerder.
De taken van de woordvoerder zijn:
 Vaststellen van een rooster voor de kantinedienst
 Bijeenroepen van vergaderingen zo vaak als nodig
 temperatuurcontroles laten verrichten en registreren
 THT-, TGT- en IVD-data in de gaten houden
 ervoor zorgen dat instructies en controles gevolgd worden
 medewerkers die bardienst doen instrueren
 volledig op de hoogte zijn van alle ‘ins en outs’.
Om assistentie te kunnen verlenen van de kantinecommissie bij evenementen, zal de
evenementencommissie 2 weken voorafgaande aan een evenement aan de woordvoerder
van de kantinecommissie opgave doen van datum en tijdstip en mogelijk te verwachten
aantallen deelnemers.
De verantwoording:
Vergaderingen:
Voorafgaande aan een vergadering wordt een agenda opgesteld. Van een vergadering
worden notulen gemaakt. De notulen zijn bestemd voor de leden van de commissie en het
bestuur van de MVA.
Voorraadbeheer:
Doel is het op het gewenste peil houden van de voorraad consumptieartikelen door

het inkopen van consumptieartikelen, rekening houdend met vraag van de
leden/gebruikers, oploopsnelheid en houdbaarheid,

het registreren van in- en verkoop van consumptieartikelen met het doel inzicht te
geven over winstmarges en verbruik zodat een goed inkoop- en verkoopbeleid kan
worden bepaald,

het bewaken van de houdbaarheidsdata en de registratie hiervan conform de
procedures zoals vastgelegd in “NOC*NSF-hygiënecode voor sportkantines”.
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Financieel beheer:
 Het administreren van alle financiële gebeurtenissen m.b.t. de kantine.
 Maandelijks inzicht geven van de financiële administratie en bijbehorende
bonnetjes, verkoop-invulstaten etc. aan de penningmeester van de MVA zodat deze
in staat wordt gesteld om alle financiële gebeurtenissen vast te leggen in de
financiële administratie van de MVA.
Jaarverslag:
De commissie stelt in januari een jaarverslag op met daarin opgenomen: een financieel
jaarverslag en de opsomming van de aandachtsgebieden. Het boekjaar loopt van 1
januari tot en met 31 december.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies (vervolg 3)

WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE TERREIN- / MAAI COMMISSIE
Taak:





Grasmaaien
Slootonderhoud
Greppelonderhoud
Bossageonderhoud

Werkwijze:
MAAIEN:






Het maaien van het hoofdveld 1 maal per week in het maaiseizoen.
Het maaien van de pits.
Het maaien van de Heli / lijn besturing veld
Het maaien van de 2 binnen velden.
Het maaien van de strook buiten de singel.

SLOOT:


Het laten maaien van de slootkant 2 maal per jaar in opdracht van het
waterschap.


GREPPELS:


Het maaien en onderhouden van de greppels.

BOSSAGE:


Het onderhouden van de bossage in overleg met een deskundige op dit gebied.

Verantwoording:
De verantwoording valt onder een van de bestuursleden.
Vergaderingen:
De woordvoerder belegt minimaal 1x per jaar een vergadering.
ARBO wetgeving:
Aan het begin van het maaiseizoen instructie van de gebruikte maaimachines door alle
leden van de commissie. ( zie veiligheid instructie in bijlage )
Jaarverslag:
De commissie stelt in december een jaarverslag op voor de ALV met daarin opgenomen:
een opsomming van de aandachtsgebieden, activiteiten en evenementen en dergelijke.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies (vervolg 4)
WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE REDACTIE COMMISSIE

Taak:
De commissie heeft als taak 5 keer per jaar een nieuwsflits uit te brengen, zoals gesteld
in Artikel 3 van de statuten. Daarnaast is de commissie belast met het onderhoud en
uitbreiding van de internetpagina van de modelvliegclub.
Werkwijze:
De commissie verzorgt de opmaak, reproductie en verspreiding van het nieuwsflits. Deze
nieuwsflits dient 5 maal per jaar te verschijnen, volgens artikel 3 van de statuten. De
nieuwsflits bestaat uit nieuws over de club, bijdragen van leden en overzichten van
commissies en evenementen.
De commissie verzorgt de opmaak van de internet pagina van de vliegclub,
http://modelvliegenalmere.nl. en onderhoud contact met de provider.

Verantwoording:
De commissie produceert 5 keer per jaar een nieuwsflits.
Tevens beheert de commissie de internet pagina van de club.
Vergaderingen:
De woordvoerder belegt minimaal 1x per jaar een vergadering.
Jaarverslag:
De commissie stelt in december een jaarverslag op voor de ALV met daarin opgenomen:
een opsomming van de aandachtsgebieden, activiteiten en dergelijke.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE A.

Werkwijzen diverse commissies (vervolg 5)
WERKWIJZE EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BAANCOMMISSIE

Taak:
De commissie heeft als taak regels op te stellen, waarbij de veiligheid van een ieder
gewaarborgd is en toe te zien op naleving van de vliegveiligheid en overige bepalingen in
artikel 3 en 4 van het huishoudelijk reglement.

Werkwijze:
De commissie beoordeelt reglementen en wetgeving op noodzaak en haalbaarheid ten
aanzien van het veilig opereren van modelvliegtuigen. De commissie houdt toezicht op de
toepassing en naleving van de regelgeving, constateert tekortkomingen en doet
aanbevelingen voor aanpassingen van de reglementen.

Verantwoording:
De commissie rapporteert bevindingen aan het bestuur.

Vergaderingen:
De woordvoerder belegt minimaal 1x per jaar een vergadering.
Jaarverslag:
De commissie stelt in december een jaarverslag op voor de ALV met daarin opgenomen:
een opsomming van de aandachtsgebieden, activiteiten en dergelijke.
Geeft aan wat de hoogtepunten waren van het verslagjaar en publiceert haar wensen en
plannen voor het komende jaar.
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BIJLAGE B.

Frequentie verdeling

Zender frequenties
In Nederland zijn de 27, 30, 35, 40 MHz en 2.4GHz band toegestaan voor modelvliegen.
In onderstaande tabel staan de zenderfrequenties per kanaal
In verband met de afspraken met buurvereniging S.M.B.Z. uit Zeewolde worden door de
MVA alleen de vetgedrukte kanalen van alle in de 35MHZ en 40MHZ band beschikbare
kanalen gebruikt.
Noot: bij de MVA worden de 27 en 30 MHz banden niet gebruikt.
Aandachtspunt:
In het jaar 2002 is door de besturen van MVA en S.M.B.Z. bepaald, dat het kanaal 70
(35.100 MHz) door beide verenigingen niet mag worden gebruikt.
Het dient als scheidingskanaal tussen beide verenigingen.

Kanaal

35 MHz band
Frequentie

61
62
63
64
65
66
67
68
69

35.010
35.020
35.030
35.040
35.050
35.060
35.070
35.080
35.090

70

35.100

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
281
282

35.110
35.120
35.130
35.140
35.150
35.160
35.170
35.180
35.190
35.200
35.210
35.220

Kanaal
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

40 MHz band
Frequentie
40.665
40.675
40.685
40.695
40.715
40.725
40.735
40.765
40.775
40.785

Scheidingskanaal
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

40.815
40.825
40.835
40.865
40.875
40.885
40.915
40.925
40.935
40.965
40.975
40.985

Niet in gebruik voor radiobestuurde modellen!!!!!
De frequentie 433 MHz is vrijgegeven om gebruikt te worden door zeer uiteenlopende apparatuur,
zoals bijvoorbeeld garageopeners, draadloze koptelefoons en draadloze weerstations. Je mag
echter alleen met laag vermogen uitzenden op 433 MHz en nooit lang achter elkaar. Mocht je dus
een radio- of tv-zender willen beginnen, dan zul je toch echt een andere frequentie moeten zien te
bemachtigen. Bovendien is de 433 MHz band behoorlijk drukbezet door alle elektronische
apparatuur van de laatste jaren, dus misschien is het maar beter ook dat je je daar niet
tussendoor begeeft met je zendactiviteiten…
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BIJLAGE C.

Contributiebijdragen.

Contributie:
Contributie MVA is voor 2018 gelijk aan 2017.
(De KNVvL vergoeding wordt door de KNVvL bepaalt en is per 29 november 2017 aangepast)

Inschrijfgeld MVA is eenmalig €16.00, dit geldt niet voor gezinsleden
Heel jaar: (MVA + KNVvL)
MVA_SR
MVA_JR
MVA_GEZSR
MVA_GEZJR

110 + 48,00 =
80 + 24,00 =
80 + 48,00 =
65 + 24,00 =

158,00 Euro
104,00 Euro
128,00 Euro
89,00 Euro

55,00 + 24,00
40,00 + 12,00
40,00 + 24,00
32,50 + 12,00

=
=
=
=

Na 1 juli
MVA_SR
MVA_JR
MVA_GEZSR
MVA_GEZJR
Na 1 oktober:
MVA_SR
MVA_JR
MVA_GEZSR
MVA_GEZJR

55,00 + 12,50
40,00 + 6,25
40,00 + 12,50
32,50 + 6,25

79,00 Euro
52,00 Euro
64,00 Euro
44,50 Euro

= 67,50 Euro
= 46.25 Euro
= 52,50 Euro
= 38,75 Euro

Leden die bij andere AFDELING KNVvL afdragen betalen :
Heel jaar:
MVA_SR
MVA_JR
MVA_GEZSR
MVA_GEZJR

110 + 17,00 = 127,00 Euro
80 + 8,50 = 88,50 Euro
80 + 17,00 = 97,00 Euro
65 + 8,50 = 73,50 Euro

Leden die bij andere MODELVLIEGSPORT CLUB KNVvL vergoeding afdragen (zij dragen af
via de CLUB met het laagst geregistreerde KNVvL clubnummer), betalen :
Heel jaar:
MVA_SR
MVA_JR
MVA_GEZSR
MVA_GEZJR
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110,00
80,00
80,00
65,00

= 110,00 Euro
= 80,00 Euro
= 80,00 Euro
= 65,00 Euro
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BIJLAGE D.

No-Fly zones.

Om de veiligheid van vliegers en publiek te waarborgen zijn er zogeheten NO-FLY zones
gedefinieerd.
Het is ten strengste verboden om boven een NO-FLY zone’s te vliegen!
Voorstel tot aanvulling.
Als er werkzaamheden worden verricht in de omliggende terreinen en/of binnen het
vlieggebied, kan de baancommissaris een NO-FLY zone instellen.
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BIJLAGE E.

Taak- en functie omschrijving MVA functionarissen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het
voltallige bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en nul, een of meer algemene
bestuursleden.
De omschrijving van de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen
bestuurslid zijn puntsgewijs als volgt samen te vatten:
Voorzitter


Het leiden van de vereniging.



Het leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.



Coördineren van de verschillende bestuurstaken. Houdt toezicht daarop en stelt zich
op de hoogte van de gang van zaken.



Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten.



Onderhouden van de contacten met de gemeente en andere verenigingen.



In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk
kader.



Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van
statuten, huishoudelijk reglement.



Volgen van de externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie
van de vereniging.



Aanvullend kunnen taken als vermeld onder “Algemeen bestuurslid” van toepassing
zijn.

Secretaris


Verzorgen van de ledenadministratie.



In overleg met de voorzitter en overige bestuursleden de agenda opstellen voor de
bestuurs- en ledenvergaderingen.



Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen.



In overleg met betrokkenen het jaarverslag van de vereniging opstellen.



Distribueren van de inkomende en verzorgen van de uitgaande post.



Zorg dragen voor een juiste archivering.



Beheren van het archief.



Aanvullend kunnen taken als vermeld onder “Algemeen bestuurslid” van toepassing
zijn.
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Penningmeester


Beheren van de geldmiddelen.



Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.



Het doen van betalingen namens de vereniging.



Zorg dragen voor de inning van gelden: contributies, recettes, donaties,
sponsorgelden, subsidies, e.d.



Verzorgen van de jaarstukken.



Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de
Algemene Ledenvergadering.



Aanvullend kunnen taken als vermeld onder “Algemeen bestuurslid” van toepassing
zijn.

Algemeen bestuurslid


Bijwonen van en deelnemen aan de periodieke bestuurs- en ledenvergadering



Participeren in een of meerdere commissies met tot doel de communicatie tussen de
desbetreffende commissie en het bestuur te verzorgen (zogenaamde “linking pin”).



Bij toerbeurt toezicht houden tijdens de werkverplichtingen.

Taak- en functie omschrijving woordvoerder commissie
De functie van woordvoerder is een essentiële schakel in de MVA organisatie om alle
voorkomende werkzaamheden in goede banen te leiden. De diverse commissies zijn in
principe zelfstandige eenheden en de woordvoerder word geacht een goed verloop van de
dagelijkse gang van zaken in de commissie te waarborgen. Puntsgewijs volgt hier een
opsomming van de taken en verantwoordelijkheden.
Woordvoerder Commissie


Organiseren en voorzitten van periodieke commissie vergaderingen



Coördineren van de commissie



Daar waar van toepassing verantwoordelijk voor het opstellen van planningen en
roosters



Communicatie vanuit de commissie naar buiten



Opstellen van een commissie jaaroverzicht ten behoeve van de jaarlijkse leden
vergadering
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BIJLAGE F.

Regeling modelvliegen / 2-12-2005
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BIJLAGE G.

Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen / 02-12-2012
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BIJLAGE H.

PRIVACYBELEID van Modelvliegtuigsport Vereniging Almere

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die:
Modelvliegtuigsport Vereniging Almere (hierna: de MVA) verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van de MVA of om een andere reden persoonsgegevens aan de MVA verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren
je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de MVA;
Secretariaat, postbus 149, 1300 AC Almere, KvK nr. 40055936.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via bestuur@modelvliegenalmere.nl
Welke gegevens verwerkt de MVA en voor welk doel
2.1
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) -telefoon en/of mobielnummer en emailadres.
2.2
De MVA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
(Onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
a)
je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap
en de
eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden de KNVvL, voor de
verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou
verkregen informatie,
b)
je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
informatie over diensten en activiteiten van de MVA;
c)
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen t.b.v. het lidmaatschapsgeld.
2.3
Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk vijf jaar na afloop van de overeenkomst
bewaard
E-mail berichtgeving:
De MVA gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de MVA
Afmelding voor deze mailingen is gebonden aan het opzeggen van de MVA.
3. Bewaartermijnen
De MVA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal
vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de MVA passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen.
4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de MVA geen gebruik van diensten van
derden. De ledenadministratie/ - beheer staat op een externe harde schijf. Deze is in beheer bij het
secretariaat.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1
Via de ledenadministratie van de MVA kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De MVA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen
een maand na ontvangst hierover informeren
5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld
in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop de MVA je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie; secretaris@modelvliegenalmere.nl
6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Het bestuur adviseert je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
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