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HUISHOUDELIJK REGLEMENT H.M.V. en H.M.A.

Men is verplicht:







zich te houden aan de statuten.
zich te houden aan het huishoudelijk reglement.
zich te houden aan het veldreglement.
zich te houden aan besluiten van de Algemene Leden Vergadering.
verzekerd te zijn, en het bewijs daarvan te overleggen aan de secretaris.
de contributie te betalen.



er zijn jeugdleden en volwassen leden:
 volwassenen betalen € 45,- per jaar.
 jeugdleden betalen € 22,50 per jaar.
men is jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar bereikt is.
bij aanmelding als lid is een inschrijfgeld van € 11,50 verschuldigd.
contributie moet betaald zijn vóór 1 maart.
opzeggen moet schriftelijk en uiterlijk vóór 1 december.
het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één
maand in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschaps
verplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Leden









Brevet 1











1

Uitsluitend van toepassing op vliegers.

Versie 2009-09-11

men mag alleen zelfstandig vliegen als men een brevet heeft.
indien men geen brevet heeft is men leerling en mag er alleen gevlogen worden
onder begeleiding van een ervaren instructeur.
Een leerling draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van een instructeur op het
veld als hij/zij wil vliegen. De lijst met instructeurs en telefoonnummers is via
de ledenlijst op de club website op te vragen.
Een brevet geeft geen recht om instructie te geven.
Instructeurs worden benoemd door het bestuur na goedkeuring van een
kandidaat door het huidige instructeurs college.
ongeveer 1x per 3 maanden wordt de leerling in de gelegenheid gesteld om zijn
brevet te halen. Afvliegen voor het brevet dient beoordeeld te worden door
minimaal 3 instructeurs.
de breveteisen worden door het bestuur opgesteld.
In uitzonderlijke gevallen kan een brevet worden ingetrokken.

