Aanvraag tot inschrijving voor lidmaatschap bij Model
Flight Bilzen vzw
Datum: _____ / _______ / __________

Naam: ____________________________ Voornaam: _________________________
Adres: ________________________________________________________________
Postcode: _______

Plaats: ______________________ Land:___________________

Tel: _____________________________ e-mail: _____________________________
Geboortedatum: ____________________ Geboorte Plaats: _____________________
Nationaliteit:________________________ Zendfrequentie(s): ____________________
Ik vlieg met:

Vliegtuig Heli

Zwever Multicopter

Ik kan reeds vliegen en/of heb een brevet: Ja / Nee
VML Nummer:

Brevet: ___________

_____________

Reeds aangesloten bij het VML via: _________________________________________
(voeg kopij van uw huidige VML lidkaart bij)

Bijdragen voor 2016:
Lidgeld MFL Bijdrage VML

Eenmalige bijdrage

Totale bijdrage

Nieuw lid voor 1 juli 2016

€ 65,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 125,00

Nieuw lid vanaf 1 juli 2016

€ 35,00

€ 35,00

€ 25,00

€ 95,00

Hernieuwing lidgeld

€ 65,00

€ 35,00

Nieuw juniorlid (-18j)

€ 32,50

€ 17,50

Hernieuwing juniorlid

€ 32,50

€ 17,50

€ 100,00
€ 15,00

€ 65,00
€ 50,00

Wanneer u via een andere club aangesloten is bij het VML, mag je de VML bijdrage van het te betalen
bedrag aftrekken. Indien u de eerste keer inschrijft, wordt er een eenmalige bijdrage voorzien voor het
opstellen van uw documenten/bakje/bijdrage aan het onderhoud van de traktor/enz…

Na storting van het volledige bedrag van het lidgeld op rekening BE20 7353 5730 6356
(KREDBEBB) worden mijn lidkaart en eventuele VML-lidkaart toegestuurd voor lidmaatschap tot
Model Flight Bilzen vzw.
De ondertekening van dit inschrijvingsformulier, of de betaling van een voorschot, verplicht u tot
het betalen van het saldo binnen de 8 werkdagen. Betaalde lidgelden en/of voorschotten worden
in geen geval terugbetaald.
Na inzage van het clubreglement, verbind ik mij akkoord het reglement na te leven voor ieders
veiligheid. Deze inschrijving dient volledig ingevuld en ondertekend teruggestuurd te worden aan
het secretariaat. (een gescand of via het net ingevuld exemplaar mag ook gemaild worden naar
de secretaris: info@mfl.be)
Gelieve een recente Foto of Pasfoto bij te voegen, deze wordt op de website geplaatst zodat we
elkaar beter herkennen.
Voor akkoord, Naam en Handtekening

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP V.M.L.v.z.w.

VERENIGING VOOR MODELLUCHTVAARTSPORT v.z.w.
VOLLEDIG INGEVULD AAN HET SECRETARIAAT VAN V.M.L. TERUGZENDEN (DRUKLETTERS A.U.B.)

Naam : …………………………………..………Voornaam : ………………..…………….
Adres : ………………………………………..…………………n°……..…b.….
Postnummer : …………….. Gemeente : ………………………………..
Geboren te : …………………………………..…..op ….../….../..…... NATIONALITEIT : …….
Schrappen wat niet van toepassing is : Geslacht : M - V
Lid van een andere sportclub : JA - NEEN
Tel : ..……../………..………………….…. identiteitskaartnummer : ……………………………
Inschrijving via modelluchtvaartclub: MODEL FLIGHT BILZEN v.z.w.
V.M.L.Clubnummer : 78
Wenst aan te sluiten bij VML en zal zich ertoe verbinden de statuten en reglementen na te leven.

Datum :……/……/2016.

HANDTEKENING CLUBSECRETARIS

HANDTEKENING CLUBLID

RWD01/16

