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Achternaam  
Roepnaam 

 

Straat en huisnr. 
 

Voorletters 
 

Woonplaats 
 

Postcode 
 

Geboorteplaats 
 

Geboortedatum 
 

Mobiel  tel. nr. 
 

Vast tel. nr 
 

E-mail adres 
 

Al in bezit van brevet 
 

Beroep 
 

In bezit van WA verzekering welke een dekking heeft voor het vliegen met modellen:           □ Ja          □Nee 

Zijn er medische redenen waar het bestuur en/of baancommissaris van op de hoogte moet zijn?         □Nee 

□ Ja, namelijk: 

Handtekening 

 
Datum 

ondertekening 

 

 

Alleen formulieren met alle gegevens ingevuld worden in behandeling genomen.  

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat hij/zij altijd zelf hoofdelijk aansprakelijk is bij het vliegen met modellen. 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van, en gaat akkoord met, het huishoudelijk reglement en het veld reglement. 

Graag getekend formulier overhandigen/opsturen aan/naar secretaris (Warnar Rietman, Europalaan 144, 8303 GM Emmeloord) 

of inscannen en mailen naar secretaris@lvc-emmeloord.nl 

 

Hierlangs afscheuren               Informatie voor het nieuwe lid 

 

Contributie 

Het lidmaatschap voor juniorleden (tot 18 jaar) bedraagt € 71,25 per kalenderjaar 

Het lidmaatschap voor seniorleden (vanaf 18 jaar) bedraagt € 142,50 per kalenderjaar 

Bij inschrijving na 1 juli geldt voor het lopende kalenderjaar 50% korting (alleen bij eerste inschrijving) 

Inschrijfgeld is eenmalig € 10,00. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Contributie en inschrijfgeld graag overmaken op rekeningnummer : NL96RABO0346528208 

 

Het is mogelijk om de contributie per jaar of per half jaar te betalen. 

Het lidmaatschap wordt pas van kracht na goedkeuring van het bestuur en nadat de eerste betaling is ontvangen. 

Gegevens worden opgeslagen in een landelijke KNVvL database maar worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.  

Informatie over reglementen en onze vereniging worden na betaling bereikbaar via het clubforum http://forum.lvce.nl 

 

Wat biedt het lidmaatschap? 

- Advies bij aanschaf van modellen en apparatuur    - Onmisbare hulp bij het leren vliegen 

- KNVvL lidmaatschap (overkoepelende organisatie)    - Gebruik van het modelvliegterrein 

- Toegang tot allerlei informatie en gezelligheid op ons clubforum   - Clubevenementen, fun wedstrijden, enz. 
 

en vooral: gezelligheid! 

INSCHRIJF FORMULIER 


