Model Vliegclub Hoekse Waard
Vliegveld:
Langeweg 7
3264 LA Nieuw Beijerland
Homepage:
http://www.mvhw.nl
E-mail:
info@mvhw.nl

Secretaris:
Dhr: R.W.Swinkels
Hoflaan 52
3286 AH Klaaswaal
Tel: 0186 571015
K.v.K. nummer 40322895

opg: okt.1978

Verzoek formulier
Aanmeldingsformulier

Naam

:.............................................................. . Roepnaam

:..............................

Voorletters :...................................Tussenvgs :........................
Adres

:...................................................................................Nr :............................

Postcode

:............................Woonplaats :......................................................................

Geboortedatum :...........................................
Telefoon prive :................................................... werk :.........................................................
Telefoon mobiel :................................................... e-mail :........................................................
Ik ben geen/eerder/nog 1 lid van een andere modelvliegvereniging Ik ben niet /in 1 het bezit van een
vliegvaardigheids bewijs. (....................) Eventueel bewijsstukken meesturen.
Eventuele toelichting :...............................................................................................................
Mijn voorkeur gaat uit naar;
1.

9 indoor vliegen vanaf okt /

2.

9 outdoor vliegen jan /

t

maart, met clubavond in de Swaensvoet 1ste woensdag van de maand en
in de sporthal van Numansdorp 3de zondag van de maand voor (€ 75,- 2)
m

t

dec, met clubavond in de Swaensvoet voor (€ 85,- 2)
a.
zweefvliegen /motorvliegen /heli-vliegen /elektrovliegen 3.
combinatie van 1 en 2 is ook mogelijk. Vraag naar de voorwaarden info@mvhw.nl
Het inschrijfgeld bedraagt (€ 15,)
Data kan afwijken door externe factoren. Raadpleeg altijd onze agenda voor de actuele situatie.

-

m

Na acceptatie en het ontvangen van het inschrijfgeld en contributie , ontvang ik een bewijs van inschrijving
als aspirant-lid. Hierin staat het te voeren club-registratie nummer vermeld en het veld of indoor reglement.
Ook lever ik een digitale pasfoto aan.
De vereniging maakt gebruik van een 2 tal Whattsapp groepen. Één voor outdoor vlieg en één voor
indoorvliegen. Bij wijzigingen of de vraag gaat er nog iemand vliegen kunt u daar gebruik van maken. Echter
u moet daar expliciet toestemming voor verlenen. Dat doet u eenvoudig door het vakje aan te kruisen.

9

9

9

9

Outdoor groepsapp. Ja
Nee
. . . . . Indoorgroepsapp. Ja
Nee
U bent verplicht verzekerd te zijn voor de modelvliegsport. Hiervoor moet u in het bezit zijn van een geldige
WA verzekering met een clausule voor het modelvliegen. Bewijsstukken meesturen
Verzekeraar:..................................................................Polis nr:...........................................
Voor verdere informatie neemt u dan contact op met de secretaris@mvhw.nl of via de site www.mvhw.nl
Plaats :......................................Datum :..................................Handtekening :.................................................
1 -3
2

doorhalen niet van toepassing.
jeugdleden de helft.

