
Huishoudelijk Reglement van Vliegclub Flevo.

Lidmaatschap.

Artikel 1.

1. Aanmelding als lid of begunstiger, geschiedt bij de secretaris van het bestuur der

vereniging, onder vermelding van personalia, adres en woonplaats en eventueel behaalde

brevetten.
2. Indien de toelating tot het lidmaatschap wordt geweigerd, wordt die beslissing onverwijld

aan de kandidaat medegedeeld, zonder dat het bestuur verplicht is de gronden, waarop

de beslissing berust, kenbaar te maken.
3. Vliegende- en niet vliegende leden zijn gehouden onverwijld aan het bestuur melding te

doen van wijzigingen in hun omstandigheden, die hun plaatsing in een andere categorie

van leden tot gevolg kunnen hebben.

Artikel 2.

1. Leden en begunstigers wordt jaarlijks, zo spoedig mogelijk nadat zij hun contributie of

jaarlijkse bijdrage hebben betaald, een bewijs  van lidmaatschap respectievelijk een
begunstigersbewijs verstrekt.

2. Leden die na één augustus toetreden betalen voor het lopende verenigingsjaar de halve

contributie.

Artikel 3.

1. Door het feit van toetreding verklaart ieder lid van de Vliegclub Flevo dat het zich zal

onderwerpen aan de statuten, het huishoudelijk reglement en alle wijzigingen daarin, als
mede aan alle besluiten welke op wettige manier tot stand zijn gekomen.

Artikel 4.
1. Vliegende leden en ereleden hebben het recht om van het vliegende materieel van de

vereniging, dan wel van via de vereniging beschikbaar gesteld vliegend materieel van

derden, gebruik te maken, tegen de daarvoor geldende voorwaarden.

Artikel 5.

1. Alle leden en begunstigers hebben het recht het clublokaal te betreden, daar te verblijven

en deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde evenementen.

Geldmiddelen en betalingen.

Artikel 6.

1. Aan de vereniging verbonden instructeurs zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

2. De op de algemene ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse contributie moet voor de
aanvang van het betreffende verenigingsjaar aan de penningmeester zijn voldaan.

3. Al hetgeen is verschuldigd aan de vereniging dient binnen dertig dagen na factuurdatum

aan de penningmeester te zijn voldaan.

4. Leden, die niet voldoen aan het gestelde in artikel 6 lid 2 en 3 van dit huishoudelijke
reglement, zijn uitgesloten van alle rechten, voortvloeiende dit huishoudelijke reglement,

onverminderd het recht van de vereniging haar vordering ter incasso uit handen te geven.

5. Zodra sprake is van incasso door derden, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%

van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van  125,-.

Ledenvergaderingen.

Artikel 7.

1. De algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en personen met



schriftelijke uitnodiging van het bestuur.

2. Ingeval van schriftelijke stemming wordt een commissie van stemopneming benoemd uit

de ter vergadering aanwezigen; deze commissie beslist over de geldigheid der
uitgebrachte stemmen en stelt de uitslag van de stemming vast.

3. Indien het bestuur van mening is dat het onduidelijk is of over personen dan wel over

zaken wordt gestemd, dan zal worden gestemd als over personen.

Bestuur.

Artikel 8.
1. Het bestuur kan zich in zijn taak doen bijstaan door commissies waarvan het zelfstandig

samenstellen en taak zal bepalen, echter onverminderd zijn verantwoordelijkheid jegens

de algemene ledenvergadering.

Materieel.

Artikel 9.

1. De voorwaarden, waaronder de vereniging aan de leden de onder haar beheer of

verantwoordelijkheid vallend materieel dan wel onder haar verantwoordelijkheid van

derden betrokken materieel ter beschikking stelt, worden vastgesteld door het bestuur.
Wijzigingen van die voorwaarden kan te allen tijde plaats vinden, doch wordt eerst van

kracht nadat van die wijzigingen aan de leden kennis is gegeven.

2. Het bestuur is verplicht er op toe te zien dat het onder 1 van dit artikel genoemde
materieel op de gebruikelijke wijze is verzekerd, zowel voor schade aan het materieel als

voor de gevolgen der wettelijke aansprakelijkheid, welke door het gebruik ontstaat.

3. Het eigen risico, dat de vereniging of de eigenaar van het vliegend materieel moet dragen,

komt met aftrek van de eventuele vergoeding uit een risicofonds voor rekening van het lid,
dat het betreffende materieel in gebruik had op het moment, dat het

schadeveroorzakende evenement plaats had.

De eventuele aanspraken van de vereniging terzake tegenover derden worden door de
vereniging aan dit lid gecedeerd.

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement.

Artikel 10.

1. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts geschieden krachtens een besluit

van de algemene ledenvergadering, met meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement treedt terstond na het nemen van het besluit in

werking, tenzij in het besluit een later tijdstip is bepaald.
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