
  

Lidmaatschapsaanvraag  
 

Naam :         

Adres :         

Postcode / plaats :    

Telefoon:          

E-mail adres :       

Geboortedatum :      

Kanaalnr. / Frequentie :   
 

(indien van toepassing) 

KNVvL Lidmaatschap nr :  
(Indien van toepassing)  

 
_________________________________________________ 

Ondergetekende verklaart: 

- kennis te hebben genomen van het vliegveldreglement en de overige bijlagen bij dit    

  aanmeldformulier en zich te houden aan de regels die hierin zijn opgenomen; 

- bij aanvang en gedurende zijn gehele lidmaatschap voldoende verzekerd te zijn tegen  

  schade aan derden, veroorzaakt door het vliegen met modelvliegtuigen (alle categorieën)  

  via een eigen verzekering of lidmaatschap van de KNVvL; . 

- alle vliegactiviteiten achterwege te laten, wanneer hij onvoldoende is verzekerd;   

- In schadegevallen aan derden, voor zover niet door enige verzekering gedekt, tijdig voor  

  vergoeding zorg te zullen dragen. 

 

Ondergetekende verklaart tevens wel/geen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

toestemming te verlenen voor het plaatsen van zijn pasfoto, naam, telefoonnummer en 

mailadres op het besloten gedeelte van de website van de club. 

 

Datum       Handtekening* 

 

 

Dit ondertekende formulier dient samen met een goedgelijkende (pas)foto te worden gemaild 

naar : mvcvalkenswaard@gmail.com 

 

Het inschrijfformulier kan tevens worden ingeleverd bij ons secretariaat: 

Modelvliegclub Valkenswaard   

Koeherderwei 1 

5551ML Valkenswaard       

LET op: de (pas)foto dient digitaal te worden aangeleverd.  

 

*Indien het nieuwe clublid jonger is dan 18, dient een ouder/verzorger te ondertekenen. 

 
Modelviegclub Valkenswaard                 
IBAN: NL45INGB0002564763      BIC: INGBNL2A  
               KvK: 40235281  

mailto:mvcvalkenswaard@gmail.com


  
 

Bijlage 1   Lidmaatschap, contributie en overige voorwaarden 

Lidmaatschap 

 

Het lidmaatschap van MVC Valkenswaard is geldig gedurende het verenigingsjaar, 

lopend van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap is persoonlijk en gaat 

in op de op het inschrijfformulier vermelde datum na betaling van de verschuldigde 

contributie voor het lopende jaar.  

 

Het bestuur kan nieuwe leden weigeren indien zij hiertoe redenen aanwezig acht in 

het belang van de club.  

Het lidmaatschap zal automatisch steeds met de periode van een jaar verlengd 

worden, tenzij u schriftelijk of per email uiterlijk één maand voor het eind van het 

lopende jaar te kennen geeft uw lidmaatschap te willen beëindigen.   

Contributie    

Lidmaatschap voor 16 jaar en ouder        € 65,00 per jaar 

Lidmaatschap tot 16 jaar           € 40,00 per jaar 

De contributie dient ieder jaar voor 31 januari te worden voldaan op bankrekening-

nummer NL45INGB0002564763 onder vermelding van de naam van het lid en, indien 

bekend, het lidmaatschapsnummer.  

Indien u na 30 juni lid wordt, bedraagt de contributie 50% van het jaarbedrag. De 

contributie dient zo spoedig mogelijk na bevestiging van de aanmelding op 

eerdergenoemd bankrekeningnummer te worden voldaan.   

Zodra de contributie is ontvangen zal een ledenpas worden aangemaakt en naar u 

worden verzonden.  

 

Overige voorwaarden 

 

Voor aansprakelijkheid voor schade door modellen dient elk clublid verzekerd te  

zijn door een verzekering die expliciet dit soort schades dekt. 

 

Van elk clublid wordt verlangd dat hij, voor zover dat binnen zijn vermogen ligt, 

gevraagd en ongevraagd de activiteiten van de club met hand- en spandiensten 

ondersteunt. 

 

  

  



  
 

Bijlage 2    VLIEGVELDREGLEMENT MVC 

1.  ORDE EN VEILIGHEID.  

 

1.1   Op het vliegveld gelden onverkort de regels zoals die zijn vastgelegd in:  

  a : Basis veiligheidsreglement Modelvliegsport;  

  b : (gemeentelijk) beleid en/of vergunningen; 

  c : dit reglement.  

1.2   Het Basisreglement Modelvliegsport schrijft o.a. voor dat : 

  - de naam en het adres van de eigenaar dienen te worden weergegeven op het  

    model;   

  - alleen mag worden gevlogen tijdens de uren die zijn toegestaan voor de  

    verschillende categorieën modelvliegtuigen.  

1.3   De maximale geluidsemissie zal 78 dB ( A ) bedragen.(gemeten op 7m. 

  afstand 120 cm. hoog, haaks op de uitlaat).  

1.4 Het bewoonde gebied moet zoveel mogelijk gemeden moet worden.  

1.5  Voor vliegtuigen met verbrandingsmotoren geldt: 

  - vliegen is slechts toegestaan tussen 13.00 en 17.00 uur; 

  - er mogen maximaal 3 modellen tegelijkertijd vliegen.  

1.6  De constructie van een modelvliegtuig moet zodanig zijn dat de kans op een  

  ongeval, als gevolg van breken, een defect of losraken van een onderdeel  

  tijdens de vlucht zoveel mogelijk kan worden uitgesloten.  

1.7 Leerlingvliegers dienen zich in hun eigen belang en dat van de club te laten  

  begeleiden door een ervaren vlieger of instructeur. Zonder begeleiding is  

  vliegen pas toegestaan wanneer het bestuur daarvoor toestemming heeft  

  gegeven. 

1.8 Tijdens het vliegen gelden de volgende regels: 

  - Bij het vliegen, starten en landen dient de grootst mogelijke voorzichtigheid in  

    acht te worden genomen teneinde niemand in gevaar te brengen. 

  - starten en landen dient zoveel mogelijk tegen de wind in plaats te vinden; 

  - Wanneer door meerdere personen tegelijk wordt gevlogen, blijft men met de 

    zenders zo dicht bij elkaar dat roepsignalen gegeven kunnen worden.  

    Overstraling van kanalen word daarmee eveneens voorkomen. 

  - het laten opstijgen van een modelluchtvaartuig dient te worden aangekondigd  

    met het luid en duidelijk roepen van het woord “START”; 

  - het laten landen van een modelluchtvaartuig dient te worden aangekondigd  

    met het luid en duidelijk roepen van het woord “LANDING”; 

  - het uitvoeren van een noodlanding of het optreden van een storing dient  

    te worden aangekondigd met het luid en duidelijk roepen van het woord  

    “NOODLANDING” en/of “STORING”.  

  - Op de modelopstelplaats wordt uitsluitend getaxied. Maximale snelheid is  

    stapvoets. Heli’s dienen te worden gedragen. 

  - er mag niet boven of in de richting van het publiek gevlogen worden.   

 



 

1.9  Bestuursleden en instructeurs zijn bevoegd disciplinair op te treden door b.v.  

  een startverbod voor een bepaalde tijd op te leggen Beroep daartegen is  

  mogelijk bij het bestuur binnen een termijn van twee weken. 

1.10 Elk clublid is bevoegd en verplicht om naar zijn oordeel onveilige situaties en  

  handelingen ter discussie te stellen  

2.  FREQUENTIEBEWAKING.  

2.1  Iedere vlieger die gebruik maakt van het vliegveld dient in het bezit te zijn van  

  een, door het bestuur verstrekt, frequentieplaatje, waarop zijn naam en het te   

  gebruiken kanaalnummer vermeld staan. Op het veld is een frequentiebord  

  aanwezig waarop de door de RCD toegestane frequenties zijn aangegeven.  

  Het gebruik van andere frequenties en kanalen is niet toegestaan. Een  

  uitzondering hierop vormt de recent in gebruik genomen 2.4 GHz band.  

  Apparatuur in deze band, voorzien van een CE keurmerk, mag zonder  

  beperking gebruikt worden.  

2.2.  Voordat men zijn zender aanzet dient men zijn eigen frequentieplaatje op de  

  juiste plaats op het frequentiebord te hangen. Hangt op het desbetreffende  

  kanaal reeds een ander plaatje, dan mag men zijn eigen zender ABSOLUUT  

  NIET aanzetten. Zodra men zijn zender heeft uitgeschakeld dient men zijn  

  eigen plaatje van het bord weg te halen, zodat een andere vlieger van de  

  frequentie gebruik kan maken. Voor gebruikers van 2.4 GHz-apparatuur  

  volstaat het om een naamplaatje op de daarvoor bestemde plaats te hangen. 

 

3.  GASTVLIEGERS   

  Het  bestuur staat toe dat leden van de MVC introducees c.q. gastvliegers  

  uitnodigen, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

  - gastvliegers moeten uitdrukkelijk toestemming hebben van een bestuurslid  

    van MVC Valkenswaard; 

  - gastvliegers dienen te allen tijde aan kunnen tonen voldoende verzekerd te  

    zijn tegen schade aan derden, veroorzaakt door het vliegen met modelvlieg- 

    tuigen (alle categorieën) via een eigen verzekering of lidmaatschap van de  

    KNVvL; 

  - gastvliegers dienen altijd vergezeld te zijn van het clublid dat hen uitgeno- 

    digd heeft; 

  - het clublid wat verantwoordelijk is voor de uitnodiging, is ook verantwoor- 

    delijk voor het naleven van de clubregels door de gastvlieger; 

  - bij drukte hebben clubleden voorrang in het gebruik van het vliegveld. In  

    goed overleg wordt met de gastvlieger bezien wat de mogelijkheden zijn; 

  - vliegen met turbine-modellen is door gastvliegers niet toegestaan, tenzij ze  

    hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van het MVC-bestuur  

    ( b.v. in geval van een bijzonder clubevenement). 

 

  



 

 
 

4.  VLIEGEN MET TURBINETOESTELLEN 

4.1  Gelet op de milieu- en veiligheidsaspecten van het vliegen met turbine- 

  modellen, zal in zijn algemeenheid terughoudendheid worden toegepast bij het  

  vliegen met Turbinemodellen, hetgeen inhoudt dat zowel het aantal  

  vlieglicenties als het  aantal turbinevluchten aan strikte voorwaarden gebonden  

  zullen worden.  

4.2  Per vliegdag (13.00 tot 17.00 uur) mag er in totaliteit 1 uur effectief met  

  Turbinetoestellen worden gevlogen. Uitgaande van bv. 6 min. vliegtijd betekent  

  dit maximaal 10 vluchten per dag. Na 17.00 uur is het vliegen met modellen  

  met een turbine- of zuigerverbrandingsmotor niet meer toegestaan.  

4.3  Om als piloot in aanmerking te komen voor het vliegen met turbinetoestellen,  

  dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:  

  - de piloot dient in het bezit te zijn van een Turbinelicentie; 

  - de piloot moet ten minste 5 jaar actief lid zijn van de MVC-Valkenswaard; 

  - de piloot dient binnen een straal van 25 km. van de vlieglocatie woonachtig te  

    zijn (bij uitzondering kan afgeweken worden van deze regel). 

 

5. OVERIGE BEPALINGEN  

 

5.1   Bezoekers mogen zich slechts onder geleide van een clublid op de  

  modelopstelplaats bevinden.  

5.2  Auto’s worden op de daartoe aangewezen plaats geparkeerd.  

5.3  De bij notariële akte vastgelegde statuten van de vereniging gelden onverkort.. 

5.4 In gevallen waarin geen der reglementen voorziet, beslist het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

Bijlage 3    Regeling modelvliegen  

Geldend van 07-11-2015 t/m heden 

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december 2005, 

nr. HDJZ/LUV/2005-2297, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende nadere regels 

voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen) 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van defensie; 

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het 

Luchtverkeersreglement; 

Besluit: 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

   modelluchtvaartuig: luchtvaartuig, niet in staat een mens te dragen, en 

uitsluitend gebruikt voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. 

Artikel 1a 

Deze regeling berust op artikel 5.7, derde lid, van de Wet luchtvaart en artikel 4 van 

het Besluit luchtverkeer 2014. 

Artikel 1b 

1. Modelluchtvaartuigen verlenen voorrang aan vliegtuigen, helikopters, 

zweeftoestellen, vrije ballonnen en luchtschepen. 

2. In alle overige gevallen dat twee luchtvaartuigen kruisen op of omstreeks 

hetzelfde niveau, verleent het luchtvaartuig dat het andere aan zijn rechterzijde heeft 

voorrang. 

Artikel 2 

Onverminderd paragraaf SERA.3201 van verordening (EU) nr. 923/2012 en het 

Besluit luchtverkeer 2014 gelden voor een vlucht met een modelluchtvaartuig de 

volgende regels: 

 a. de vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties 

waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het 

modelluchtvaartuig en het luchtruim daaromheen; 

 

 

  



 
 

 

 b. de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het 

modelluchtvaartuig; 

 c. een hoogtemeter hoeft niet te worden gebruikt; 

 d. de vlucht wordt niet uitgevoerd buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in 

de luchtvaartgids; 

 e. de vlucht wordt niet uitgevoerd boven gebieden met aaneengesloten 

bebouwing of kunstwerken, industrie- en havengebieden daaronder begrepen dan 

wel boven mensenmenigten of boven spoorlijnen of voor motorrijtuigen toegankelijke 

verharde openbare wegen, met uitzondering van wegen in 30 km-zones binnen de 

bebouwde kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de bebouwde kom; 

 f. voor een vlucht wordt geen vliegplan ingediend; 

 g. gecontroleerde vluchten zijn niet toegestaan; 

 h. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 120 meter boven de 

grond of het water in luchtruim met klasse G, mits 

  1° voor vluchten binnen een afstand van 3 km van een ongecontroleerde 

luchthaven of een terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden 

gebruikt, waarvoor krachtens artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart ontheffing is 

verleend, geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven respectievelijk de 

houder van de ontheffing; 

  2° voor vluchten binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen 

door civiele of militaire luchtvaartuigen iemand met de bestuurder van het 

modelluchtvaartuig meekijkt om deze te kunnen waarschuwen voor luchtvaartuigen; 

 i. in afwijking van onderdeel h zijn vluchten binnen het verband van een bij de 

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart of de Federatie Limburgse Radio 

Controle Vliegers aangesloten vereniging toegestaan tot een hoogte van maximaal 

300 meter boven de grond of het water in luchtruim klasse G, mits wordt voldaan aan 

de in dat onderdeel genoemde voorwaarden; 

 j. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 450 meter boven de 

grond of het water, mits dit gebeurt binnen een aerodrome traffic zone van een 

militaire luchthaven waarop modelvliegen is toegestaan en dit gebied exclusief voor 

modelvliegen wordt gebruikt of met de andere gebruiker(s) sluitende afspraken zijn 

gemaakt inzake separatie; 

 

 
 

  



 
 

 

 k. vluchten zijn toegestaan in luchtruim met klasse C, mits op schriftelijk verzoek 

van belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke 

luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat 

convenant; 

 l. de regels voor de bediening van boordapparatuur voor het beantwoorden van 

vragen door radargrondstations gelden niet; 

 m. de regels voor de navigatie- en telecommunicatie-installaties waarmee een 

luchtvaartuig voor het uitvoeren van een VFR-vlucht is uitgerust, gelden niet. 

Artikel 3 

Modelluchtvaartuigen worden aangewezen als onbemande luchtvaartuigen, bedoeld 

in artikel 5.7, derde lid, van de Wet luchtvaart. 

Artikel 4 

[Vervallen per 12-12-2014] 

Artikel 5 

[Vervallen per 01-10-2013] 

Artikel 6 

[Vervallen per 01-10-2013] 

Artikel 7 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modelvliegen. Deze regeling zal met 

de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 

M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


