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Huishoudelijk reglement
Luchtvaartclub Emmeloord

Artikel 1
Doel:
De Luchtvaartclub Emmeloord stelt zich ten doel de luchtvaartgezindheid alsmede de kennis
der luchtvaart te bevorderen.
Meer in het bijzonder zal het streven er op gericht zijn, de leden te doen deelnemen aan de
modelvliegsport.
Artikel 2
Middelen:
Ter bevordering van dit doel zullen o.m. de volgende middelen worden aangewend:
a) het bouwen van en vliegen met modelvliegtuigen
b) het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijd en met modelvliegtuigen
c) het organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, cursussen, excursies en
tentoonstellingen
d) het deelnemen aan door de afdeling Modelvliegsport der KNVvL te organiseren
e) luchtvaartdagen, luchtvaartkampen en wedstrijden met modelvliegtuigen
f) het aan de leden ter lezing geven van luchtvaartlectuur
Artikel 3
Leden en donateurs:
De clubleden worden onderscheiden in: Gewone leden, jeugdleden en ereleden. Gewone leden
zijn zij, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en als zodanig door het bestuur zijn
aangenomen. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, doch nog niet die
van 18 jaar. Het jaar waarin zij 18 jaar worden is het laatste jaar van hun jeugdlidmaatschap.
Alle leden die de modelvliegsport actief beoefenen zijn, via het een collectief lidmaatschap,
tevens lid van de afd. Modelvliegsport van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart. ( KNVvL )
Als ereleden kunnen worden benoemd, zij die grote verdiensten voor de club of voor de
modelvlieg-sport in het algemeen hebben gehad of nog hebben. Zij worden op voordracht van
het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering. Ereleden betalen geen contributie.
Ereleden die niet tevens gewoon lid zijn, hebben geen stemrecht.
Personen die de club jaarlijks steunen met een geldbedrag kunnen worden ingeschreven als
donateur.
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Artikel 4
Contributie:
De contributie die de leden aan de club zijn verschuldigd is inclusief het collectief lidmaatschap
van de KNVvL. De contributie kan jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden
aangepast. Het contributiebedrag staat op het inschrijfformulier van het betreffende jaar. Bij
inschrijving als lid, dient een bedrag van 10,- euro als inschrijfgeld te worden betaald. De
clubcontributie kan per half jaar worden voldaan. De eerste helft van de clubcontributie moet
voor de aanvang van het betreffende contributiejaar zijn ontvangen door de penningmeester.
De tweede helft van de contributie dient voor 1 juli van het betreffende jaar te zijn voldaan.

Artikel 5
Beëindiging lidmaatschap:
Bij toetreding wordt men lid voor het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch
van jaar tot jaar verlengd, wanneer men niet voor 1 december van het lopende kalenderjaar
schriftelijk heeft opgezegd. Als een aspirant-lid zich na 1 juli aanmeldt, of de wens te kennen
geeft om het lidmaatschap per 1 juli in te laten gaan, hoeft hij slechts een half jaar contributie te
betalen.
Een lid dat niet vóór 1 december schriftelijk heeft opgezegd en voor het volgende
jaar niet tijdig (voor 1 januari) de verschuldigde clubcontributie heeft betaald wordt met
ingang van 1 april door het bestuur geschorst totdat de contributie is voldaan. Bij in gebreke
blijven hiervan wordt het betreffende lid op de eerstvolgende algemene ledenvergadering
voorgedragen voor royement. Het ex-lid kan alleen weer lid worden na goedkeuring van het
gehele bestuur en hernieuwde inschrijving en betaling van drie maanden achterstallige
contributie.

Artikel 6
Bestuur.
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf gewone leden. Het bestuur kan de
volgende functies omvatten: Voorzitter, secretaris, penningmeester, materiaal en gereedschap
beheerder, beheerder onderkomens. De bestuursleden hebben zitting voor twee jaar. Ieder jaar
treedt de helft van het aantal bestuursleden volgens rooster af. Zij kunnen zich onmiddellijk
herkiesbaar stellen. Is het aantal bestuursleden oneven, dan zal het ene jaar de helft van het
aantal naar boven afgerond worden en het andere jaar naar beneden. De voorzitter wordt in
functie door de ledenvergadering gekozen, de overige bestuursleden verdelen de
werkzaamheden in onderling overleg. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks
nodig acht, of wanneer tenminste de helft van het aantal bestuursleden dit wenst. Alle besluiten
ter vergadering worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De voorzitter brengt
op de algemene ledenvergadering de genomen besluiten ter kennis van de leden.
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Artikel 7
Jaarvergadering.
Tenminste éénmaal per jaar, zo mogelijk in de maand november, wordt een Algemene
Jaarvergadering uitgeschreven. Hiervoor worden alle gewone leden en jeugdleden
uitgenodigd. De uitnodiging en de agenda moeten minstens 14 dagen van te voren
worden verzonden en de volgende punten bevatten:
a) bestuursverkiezing
b) benoeming kascontrolecommissie
c) verslag vorige vergadering
d) jaarverslag van voorzitter en penningmeester
Stemrecht hebben alleen gewone leden die tenminste 3 maanden lid zijn. Een verkiezing
geschiedt bij acclamatie of schriftelijk. Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte
meerderheid is verkregen, heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die de
meeste stemmen op zich verenigden. Wordt ook daarbij geen meerderheid verkregen, dan
beslist de stem van de voorzitter. Als tenminste vijf leden de wens te kennen geven voor het
houden van een bijzondere ledenvergadering en dit schriftelijk kenbaar maken bij het bestuur,
dan moet het bestuur deze binnen vier weken beleggen.
Van iedere ledenvergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat in de
eerstvolgende jaarvergadering door de aanwezige leden dient worden goedgekeurd.

Artikel 8
Kascontrolecommissie.
Op de jaarvergadering worden uit de leden een commissie van twee personen benoemd, die
kort voor de volgende jaarvergadering de boeken en bescheiden controleert van de
penningmeester en hiervan verslag uitbrengt in de ledenvergadering.

Artikel 9
Veldreglement.
Naast dit huishoudelijk reglement bestaat een veldreglement dat het gebruik van en het gedrag
op het vliegveld en de modelvliegtuigen regelt. Het veldreglement is gebaseerd op het door de
RLD goedgekeurde Basis Veiligheid Reglement. Baancommissarissen, instructeurs en
brevetbeoordelaars worden door het bestuur aangesteld resp. bij de KNVvL voorgedragen.
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Artikel 10
Aansprakelijkheid.
Bij schade aan derden veroorzaakt tijdens het modelvliegen door clubleden, kan de club noch
het bestuur aansprakelijk worden gesteld, maar is uitsluitend de veroorzaker zelf aansprakelijk
voor de schade. Schaden dienen door de betrokkenen zelf afgewikkeld te worden, club noch
bestuur hebben hier enige bemoeienis mee.

Artikel 11
Slotbepaling.
Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo nodig na overleg
met het afdelingsbestuur van de afd. modelvliegsport der KNVvL. Leden die zich niet houden
aan de bepalingen in het huishoudelijk reglement of het veldreglement kunnen met
onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst en in een eerstvolgende
ledenvergadering voor royement worden voorgedragen.
Vastgesteld Januari 1981
Herzien December 1996
Bijgewerkt April 2011
Bijgewerkt November 2016
Bijgewerkt December 2017 (Contributiebedragen)
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