Heli Club Westland
www.hcw-rc.nl
E-mail: info@hcw-rc.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam, naam (en voorletters): *
Straatnaam en huisnummer: *
Postcode en woonplaats: *
Geboortedatum: *
Telefoon nummer:

Mobiel nummer:

E-mail adres:
Lidnummer (HCW):

Lidnummer (KNVvL):

* Veld verplicht in te vullen…

Algemene voorwaarden:
Als lid heeft u de mogelijkheid op vrijdagavond van 19:00u tot 23:00u, en op zondagmiddag
van 1400u tot 1800u te vliegen met een modelbouw helikopter (elektro) bij Heli Club
Westland op de locatie van sportvereniging “S.V. De Waterweg” in Hoek van Holland.
Vrijdagavonden en zondagmiddagen met speciale activiteiten of verhuur van de locatie
door

de

sportvereniging

zijn

uitdrukkelijk

uitgesloten.

Deze

vrijdagavonden

en

zondagmiddagen staan vermeld op de kalender die voor een ieder in de kantine of op de
SV de Waterweg website toegankelijk zijn.
Van ieder lid wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren betreft een aantal punten
(bijvoorbeeld bardienst, klusdagen en evenementen) zoals deze staan vermeld in het
huishoudelijk reglement.
Het vliegen met modelbouw helikopters is aan bepaalde regels gebonden. Deze regels
staan vermeld in het veiligheidsreglement en huishoudelijk reglement en zullen na acceptatie
van het lidmaatschap worden toegestuurd. Voor acceptatie van het lidmaatschap dient
men tevens een risicoverklaring te ondertekenen.

z.o.z.

Contributie:
Het lidmaatschap voor een heel jaar kost € 125,00 (te verstaan. Het lidmaatschap gaat in
vanaf 1 januari en wordt telkens één maand voor het verstrijken van die datum stilzwijgend
met één jaar verlengd. De contributie dient uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van die
datum te zijn voldaan zoals vermeld in het huishoudelijk reglement.
Voor akkoord:
Akkoord met de algemene voorwaarden

:

 Ja

 Nee

Akkoord met het veiligheidsreglement

:

 Ja

 Nee

Akkoord met het huishoudelijk reglement

:

 Ja

 Nee

Risicoverklaring ondertekend

:

 Ja

 Nee

Ondergetekende verklaart zijn persoonlijke gegevens en de risicoverklaring naar waarheid te
hebben ingevuld en heeft kennis genomen van de mogelijkheden en verplichtingen van Heli
Club Westland.

Datum:

Naam:

Plaats:

Handtekening:

Handtekening bestuur:

