
Aanmeldingsformulier  
R.C. Modelvliegclub Losser 

Versie 9,    06-10-2020  Aan deze pagina kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

 
 

  Aan 

 
Naam : ………………………….. 
Voornaam  : ………………………….. Voorletters  : ……………… 
Adres   : …………………………..  Huisnummer   : .................. 
Postcode  : …………………………..       Woonplaats    : …………………………. 
Telefoonnummer : …………………………..  Mobiel        : ……………....... 
e-mail   : …………………………..        Geboortedatum: ……………….....   
 
Bent u al lid van een modelvliegclub : nee / ja, club : ……………….. 
Ben u reeds verzekerd bij de KNVvL  : nee / ja, KNVvL registratienummer : …………….... 
 
Bent u in het bezit van een modelvliegbrevet: nee / ja, brevet : …………………..   Ik vlieg mode …. (1-4) 
Ik ben ervan op de hoogte dat er niet gevlogen mag worden met: 

• Modellen met brandstofmotoren 

• Helicopters en Drones 

• Modellen met straalmotoren 

• Electromodellen die de maximale toelatingsgrens van 75 dB(A) op 7 m overschrijden 
 

Contributie, incl. KNVvL Jeugd / tweede familielid Volwassen 

Per jaar  € 62,50 € 125,= 

Per kwartaal  € 15,65 € 31,25 

Donateur per jaar nvt € 35,- 
• KNVvL: De Modelvliegclub Losser is lid van de overkoepelende bond: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 

Luchtvaart. Ieder vliegend lid van de club wordt bij de bond aangemeld en is als dusdanig verzekerd. Afmeldingen 
dienen voor 1 november van het jaarbij de secretaris te geschieden. Indien men zich na deze datum afmeld 
worden de KNVvL kosten alsnog in rekening gebracht. De sportlicensie dient apart te worden aangevraagd en de 
kosten hiervoor bedragen € 15,=  
Eventuele restitutie tgv vervroegde afmelding zal niet plaatsvinden.  

• Jeugdleden zijn leden die op 1 januari van het jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben. 
• Let op: Als je lid bent van meerdere clubs betaal je slechts 1 keer KNVvL contributie.  

• Sportlicensie is alleen nodig voor deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. 
Contributie kan overgemaakt worden op Rabobanknummer NL41RABO 013.03.46.365 tnv RC 
Modelvliegclub Losser.  
Per 1 Januari 2021 moet men beschikken over een zogenaamd exploitantennummer. Bij voorkeur 
vraagt elk lid persoonlijk dit nummer aan bij de RDW. Zij die uitsluitend op ons eigen veld vliegen 
kunnen gebruik maken van het exploitantennummer van de club. 

 

Voor meer inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mailadres : fonskremer@outlook.com   
     
    Ingangdatum lidmaatschap : …………………   

Voor akkoord (handtekening)  : …………………. 
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