AANVRAAG LIDMAATSCHAP E.M.C.R. 2018 (2)
Koninklijk goedgekeurd op 14 april 1975

Voornaam :

Gelieve onderstaande digitaal of in blokletters in te vullen en een pasfoto toe te voegen!
Telefoonnr
:

Voorletters :

GSM-nr

:

Achternaam:

E-mailadres

:

Adres

:

Bank/IBAN-BIC :

Postcode

:

Geboortedatum:

Plaats

:

Geboorteplaats :

Vraag
Ja
Bent u lid van een andere modelvliegclub?
Eerder lid van ‘n modelvliegclub geweest?
Reden van vertrek?
Bent u al lid van de KNVvL?
Heeft u al een brevet?
Wilt u lessen?
Heeft u al een modelvliegtuig of heli?
Ondergetekende verklaart zich bereid:
✔
✔
✔
✔
✔

Nee

1 x Pasfoto

Lidnr:

Toelichting
(invullen of omcirkelen)
Zo ja: naam club:
Zo ja, naam club:
Reden:
Zo ja: KNVvL-nr:
Clubbrevet // KNVvL-brevet voor:
Kan SOLO vliegen // NIET solo vliegen
Aantal vliegtuigen // heli’s:

Gewoon lid
Senior lid (65+)
Jeugd lid
Donateur

Vliegvaardigheid, model(len) en overig materiaal op veiligheid en geluid te laten testen / keuren door een daartoe aangewezen E.M.C.R.-lid.
De veiligheidsregels in acht te nemen en de geluidsgrenzen te respecteren.
Zo spoedig mogelijk een brevet te halen. Zonder brevet mag niet zelfstandig gevlogen worden.
Hulp te verlenen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden t.b.v. veld en clubhuis, waaronder maaien.
Assistentie te verlenen bij het organiseren van evenementen.

Verschuldigde bedragen (in euro’s) bij inschrijving als lid m.i.v. 01-01-2018
Bedragen invullen.
Zie “Toelichting” hieronder
Soort lid
Inschrijfgeld 1 jan. – 30 jun.
1 jul. – 30 sept.
1 okt. – 31 dec.
E.M.C.R.
EMCR KNVvL EMCR KNVvL EMCR KNVvL
Jeugd (t/m 18)
12,50
48,00
25,00
24,00
12,50
0,00
6,25
Volwassen
25,00
100,00
49,00
50,00
24,50
0,00
12,50
Senior (65+)
25,00
90,00
49,00
45,00
24,50
0,00
12,50
Donateur
27,00
Te betalen bij
inschrijving :

Inschrijfgeld:
Contributie:
Borg sleutel:
KNVvL :

………………
………………
€ 20
………………
== TOTAAL

+
+
+
+

Daarna
jaarlijks
Totale
contributie
73,00
149,00
139,00
27,00

Handtekening
Penningmeester
Voor
ontvangst
en
boeking
vermelde
totaalbedrag
▼

Jaarlijks per
bank

€



Toelichting :

Het bestuur beslist over de toetreding van elk aspirant lid.

Een nieuw lid verbindt zich voor het lopende kalenderjaar, met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar. De opzegtermijn
is 2 maanden, uiterlijk op 31 oktober en dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Na opzegging wordt de €20,= borg van de sleutel, na inleveren, aan u teruggestort.

Het inschrijfformulier dient, volledig ingevuld, te worden opgestuurd naar de Penningmeester. ( digitaal of per post )

Bij toetreding wordt dus het inschrijfgeld + 1-maal c.q. ½-maal de jaarcontributie + de KNVvL-bijdrage per bank betaald.
Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en zich, op de E.M.C.R. website, van de
toepasselijke E.M.C.R. en KNVvL regels en voorschriften op de hoogte te hebben gesteld en zich aan deze te zullen houden.
Plaats:
Secretariaat: A.R. van Rooij

Datum:

Penningmeester: P.A. Smits

E-mail : secretaris.emcr@gmail.com

Piet Heinstraat 5,
3274 LR Heinenoord
Tel. Nr. 0186-605405 . E-mail
penningmeester.emcr@gmail.com

Murraijstraat 16
2291pz Wateringen
E-mail : secretaris.emcr@gmail.com

Handtekening:

Ledenadministratie: De Secretaris

Bankrelatie ING. Rek. nr.
NL45 INGB 0001382333
t.n.v. Elektronica en
Modelbouw Club Rozenburg,
Rozenburg

