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1. Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap geld een minimum leeftijd van 10 jaar. Leden onder de 16 jaar dienen 
toestemming te hebben van hun ouders. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel jaar
en gaat in vanaf 1 januari. Het lidmaatschap wordt telkens één maand voor het verstrijken van 
die datum stilzwijgend met één jaar verlengd.

1.1. Reglementen
Naast dit huishoudelijk reglement zijn ook onderstaande reglementen van kracht.

 Regeling Modelvliegen - Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

 Veiligheidsreglement - Heli Club Westland

 Clubbrevetten - Heli Club Westland

Voor het lidmaatschap dient men akkoord te gaan met de voorwaarden die worden gesteld in 
het veiligheidsreglement en het huishoudelijk reglement. Men dient tevens een risico verklaring 
te ondertekenen. Leden die zich niet houden aan de voorwaarden die worden gesteld in onze 
reglementen kan toegang tot de club worden ontzegd (zonder terugvordering van zijn/haar 
contributie). 

1.2. Verzekering
Ieder lid dient in het bezit te zijn van een geldige Wettelijk Aansprakelijkheid (WA) verzekering. 
De WA verzekering dient dekking te bieden specifiek voor de modelvliegsport. 

Leden dienen een risicoverklaring te ondertekenen waarmee zij aangegeven verzekerd te zijn. 
Het polisnummer en de verzekeringsmaatschappij dienen bij ons bekend te zijn.

1.3. Contributie
De jaarlijkse contributie voor een heel jaar bedraagt EUR 125,00. Van dat bedrag wordt EUR 
90,00 afgedragen aan sportvereniging S.V. “De Waterweg” als algemene bijdrage.Het 
resterende bedrag komt ten goede aan het gemeenschappelijke doel. 

1.3.1. Administratiekosten en inschrijfgelden

Er worden geen administratiekosten of inschrijfgelden in rekening gebracht. De club zal echter 
wel administratiekosten in rekening brengen indien er extra kosten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld 
voor het opnieuw versturen van een factuur/aanmaning als de contributie niet op tijd betaald is. 
Dergelijke administratiekosten worden afgerond op bedragen van EUR 2,50.

1.3.2. Korting

Indien een nieuw lid zich aanmeldt na 1 Juli hoeft men alleen nog maar 50% van het 
lidmaatschap te betalen. Leden onder de 16 jaar krijgen 50% korting op hun lidmaatschap 
(behalve na 1 Juli).
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1.3.3. Clubreserve (saldo)

De club heeft het recht om een clubreserve (saldo) op te bouwen. De clubreserve is bedoeld 
voor toekomstige investeringen. 

1.3.4. Betaalwijze

Leden ontvangen ieder jaar een factuur via email. De jaarlijkse contributie dient ieder jaar 
uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Nieuwe leden die zich 
halverwege het jaar aanmelden ontvangen direct na goedkeuring en het administratief 
verwerken een factuur via de email. 

De betaling dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 1364.14.621 t.a.v. Heli Club 
Westland zoals staat vermeld in de factuur.

1.3.4.1. Niet tijdig betalen

Indien de contributie niet binnen 14 dagen is betaald zal men daarvan op de hoogte worden 
gesteld, telefonisch of door middel van een aanmaning. Zoals staat beschreven in hoofdstuk
1.3.1 zal voor een aanmaning administratiekosten in rekening worden gebracht. Indien de 
contributie niet binnen uiterlijk 30 dagen is betaald heeft men geen toegang tot de club.

1.4. Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk doch minimaal 1 maand voor het verstrijken 
van het nieuwe jaar (op 1 Januari) aan ons te worden doorgegeven. Men kan schrijven naar het
onderstaande adres van onze secretaris.

Heli Club Westland
secretaris@hcw-rc.nl

Indien het lidmaatschap is opgezegd loopt het lidmaatschap af op 31 December..

2. Evenementen
Een aantal dagen per jaar proberen wij evenementen te organiseren. Bij evenementen moet 
men denken aan een open dag of zoiets als een “barbeque”. Tijdens deze evenementen wordt 
het op prijs gesteld als alle leden aanwezig zijn. Wij als club stellen het ook op prijs als leden 
demonstratie vliegen, maar dat kan men uiteraard helemaal zelf bepalen.
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3.   Gastvliegen
Gastvliegers dienen zich bij het bestuur aan te melden en mogen twee keer gratis komen 
vliegen. Leden mogen zelf één gastvlieger uitnodigen. Als men meer gastvliegers langs wil 
laten komen, dient men dit van te voren even te melden bij één van onze bestuursleden zodat 
wij daar rekening mee kunnen houden. Maar uiteraard kan men te alle tijde iemand meenemen 
die niet komt vliegen, zoals je partner en/-of kinderen.

Gastvliegers dienen wel een risicoverklaring (gastvliegers) te ondertekenen en een legitimatie 
te tonen.

4.   Huisregels
Tot slot brengen wij nog een aantal huisregels onder de aandacht. Een aantal daarvan staan 
ook in het veiligheidsreglement vermeld.

 Brokstukken dienen na een crash op het outdoor veld opgeruimd te worden. Deze regel 

geldt niet alleen om het netjes te houden, maar hiermee voorkomen wij ook dat andere 

leden zichzelf verwonden. Idem voor de indoor hal.

 Indien er onverhoopt schade wordt gevlogen aan het gebouw of andere zaken, wat kan 

gebeuren, dan dient men dit te melden aan het bestuur.

 De indoor hal, het outdoor veld, het terras en de kantine dienen na vertrek netjes 

achtergelaten te worden. Hierbij moet men denken aan het aanschuiven/opruimen van 

stoelen, glazen wassen en rommel opruimen. 

 De kachel en verlichting dienen na vertrek uitgeschakeld te worden.

 De buitenverlichting mag alleen in overleg met het bestuur aangezet worden.

 Er mag alleen buiten worden gerookt.

5.   Openingstijden
Heli Club Westland op locatie van sportvereniging S.V. “De Waterweg” in Hoek van Holland is 
elke vrijdagavond geopend van 19:30 to 23:00u en zondagen vanaf 14:00u. Vrijdagavonden 
met speciale activiteiten of verhuur van de locatie door de sportvereniging zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten. Deze dagen staan vermeld op de kalender die voor een ieder in de kantine 
toegankelijk zijn.

Naast de vrijdagavonden is het soms ook mogelijk op andere dagen te vliegen.Het verdient 
aanbeveling onze website regelmatig te controleren.
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