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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Algemeen

Modelvliegclub DELTA is een vereniging met drie vlieglocaties voor outdoor, indoor en hellingzweefvliegen. Opgericht op 1
januari 1979 en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL).

Een vereniging is een rechtspersoon waar van de rechten en plichten worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel
26 t/m/ 52.

In dit huishoudelijk reglement worden voornamelijk alleen die zaken genoemd of geregeld die niet in het Burgerlijk Wetboek of 
de statuten zijn genoemd of geregeld. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging en zijn notarieel vastgelegd
en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. Het huishoudelijk reglement wordt op voorstel van het bestuur 
door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Een rechtspersoon is een juridische constructie waarvan de organisatie (vereniging) kan optreden als een volwaardig, 
handelsbekwame persoon, in het rechtsverkeer. De leden hebben doormiddel van één stem invloed op het beleid via de 
algemene ledenvergadering die volgens de wet minstens één keer per jaar gehouden wordt. Het bestuur vertegenwoordigt 
wettelijk de vereniging en is belast met de dagelijkse gang van zaken en bestaat minimaal uit vijf personen waar onder een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. In een vergadering is het oordeel van de voorzitter bij de uitslag van een stemming
beslissend.

Artikel 1. Leden

De vereniging kent vijf soorten leden: gewone, jeugd, ere, buitengewone en tijdelijke leden.

Gewone leden zijn volwassenen en toegelaten door het bestuur.

Jeugdleden hebben de toestemming van ouders en of verzorgers en zijn toegelaten door het bestuur.

Ereleden zijn wegens bijzondere verdiensten op voorstel van leden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

Buitengewone leden vliegen niet en worden aangewezen door het bestuur.

Tijdelijke leden zijn personen die zich ingeschreven hebben voor een bepaalde activiteit georganiseerd door de vereniging zoals
hellingvliegers en gastvliegers of geïnteresseerden die in de nabije toekomst lid willen worden. Hellingvliegers en gastvliegers 
zijn verplicht lid van de KNVvL of een door het bestuur goedgekeurde buitenlandse overkoepelende organisatie. Het tijdelijk 
lidmaatschap is alleen geldig voor een bepaalde locatie en een bepaalde periode met een maximum van één jaar. Tijdelijke 
leden hebben, zonder toestemming van het bestuur, geen toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben geen 
stemrecht.

Hellingvliegers die nog geen lid zijn van de modelvliegclub DELTA schrijven zich minimaal een week voor deze activiteit in als
tijdelijk lid via email bij het secretariaat van de vereniging onder vernoeming van het lidmaatschapnummer van de KNVvL. 
Hierna ontvangen zij een bewijs van inschrijving voor het lopende jaar.

Personen, niet zijnde hellingvliegers, die tijdelijk lid willen worden dienen hiertoe een verzoek in bij één van de bestuursleden. 
Als het betreffende bestuurslid hierover positief besluit wordt een periode afgesproken en door het secretariaat een bewijs van
tijdelijk lidmaatschap afgegeven.

Artikel 2. Lidmaatschap KNVvL.

Gewone, jeugd en ere leden zijn via de vereniging verplicht lid van de KNVvL.

Artikel 3. Veiligheidsreglement vliegveld.

Alle leden dienen zich aan het veiligheidsreglement te houden zoals vastgesteld door het bestuur op de ALV



Artikel 4. Contributie

De jaarlijkse contributie wordt voorgesteld door het bestuur en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze 
contributie is inclusief het lidmaatschap van de KNVvL. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Betaling vooraf. Niet betalende leden kunnen door het bestuur het lidmaatschap worden ontzegd.

Ere leden zijn in principe vrijgesteld van contributie. Op hun nadrukkelijke wens is echter toegestaan de contributie te betalen.

Bijzondere leden zijn in principe vrijgesteld van contributie. Op hun nadrukkelijke wens is echter toegestaan de contributie te
betalen.

Tijdelijke leden betalen geen contributie. Tijdelijke leden die gaan hellingvliegen betalen wel inschrijfgeld. De kosten hiervoor
zijn vastgesteld op € 5,-

Artikel 5. Bewijs van lidmaatschap.

Op verzoek van een bestuurslid of ander lid moet een bewijs van een geldig lidmaatschap op alle drie vlieglocaties getoond
kunnen worden.

Artikel 6. Vlieglocaties

Leden zijn verplicht de vlieglocatie netjes achter te laten. Eventuele defecten aan materieel of andere onvolkomenheden
worden zo spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld.

Artikel 6a Vliegtijden veld Arendskerke nvt voor heli (turbine uitgezonderd) (electro)zweef:

Om de buurtbewoners te ontlasten mag er alleen maar gevlogen worden op zondag maandag woensdag en zaterdag 
van 14:00 tot en met zonsondergang.

Artikel 6b Vluchtregistratie veld Arendskerke voor een ieder!

Het bestuur wil weten met welk vliegtuig gevlogen wordt en door welke piloot.Voor iedere vlucht kan een hiervoor 
bedoelde app gebruikt worden om de vlucht aan te melden. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn kan een ander 
voorstel gedaan worden aan het bestuur.

Artikel 7 Hellingvliegen.

Hellingvliegen is beperkt toegestaan voor alleen leden van de vereniging op de duinen van Zoutelande tussen de palen 239 en
240. In de periode van 1 september tot en met 14 juni tussen 2 uur voor tot 2 uur na hoog water en in de periode van 15 juni tot
en met 31 augustus vanaf 18:00 uur tot zonsondergang.

Artikel 8 Geluidsemissie

Alle activiteiten in clubverband dienen te voldoen aan de 80 dB norm op 7 meter rondom het toestel gemeten op 1,5 
meter hoogte. Deze norm mag alleen overschreden worden na toestemming van het bestuur en of de landeigenaar.

De vliegers houden zich aan het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen (BVM) van de KNVvL. Tevens is van toepassing de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Veere.

Aldus vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op 13 november 2015, Vlissingen.


