HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.V.C. "SWENTIBOLD" BORN
1. De vereniging draagt de naam Modelvliegclub "Swentibold" en is gevestigd te Born.

2. De vereniging is opgericht in maart van het jaar 1976. In afwijking van het artikel 3c uit de notariële akte
van oprichting van de vereniging waarin gesteld wordt dat het verenigingsjaar loopt van 1 maart tot 1
maart van het daaropvolgende jaar, is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2000 besloten
om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 januari tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

3. Het doel van de vereniging is het in clubverband in recreatieve zin beoefenen en bevorderen van de
modelvliegsport met radiobestuurde modelvliegtuigen en het promoten van de modelvliegsport in het
algemeen.

4. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Door aanmelding bij het bestuur kan men het
lidmaatschap verkrijgen. Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten van een aspirant lid. Er dient
entreegeld (€ 50,- per gezin) en contributie (€ 80,- voor leden van 18 jaar en ouder, en € 30,- voor leden
tot 18 jaar) voldaan te worden. Junior-leden (tot 12 jaar) die tot de modelvliegclub toetreden, hoeven
geen entreegeld te betalen en zijn ook vrijgesteld van het betalen van contributie. Voor juniorleden geldt
echter wel de restrictie dat zij uitsluitend mogen vliegen onder begeleiding van een meerderjarig lid van de
vereniging (zie ook het Vlieg- & Veiligheidsreglement). Nieuwe leden dienen het aanmeldingsformulier
volledig ingevuld en ondertekend te doen toekomen aan de secretaris en het verschuldigde bedrag aan
inschrijfgeld en contributie te voldoen (via overboeking naar de bankrekening van de vereniging of contant
aan de penningmeester) alvorens met enigerlei vliegactiviteit begonnen mag worden, tenzij anders
afgesproken met het bestuur. Wanneer een lid door omstandigheden gedwongen, niet meer in staat is om
actief deel te nemen aan het verenigingsgebeuren, maar zich er wel mee verbonden voelt, bestaat de
mogelijkheid om donateur van de vereniging te blijven. In plaats van contributie kan dan jaarlijks een door
de ALV vastgestelde bijdrage aan de vereniging geschonken worden. Als een donateur na verloop van tijd
weer actief lid wil worden, is hij niet opnieuw entreegeld verschuldigd. Tijdens de ALV van 26 januari 2003
is tevens besloten dat herintredende leden die geen donateur zijn geweest slechts de helft van het dan
geldende entréegeld verschuldigd zijn.

5. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, door opzegging door het lid, door opzegging namens
de vereniging, of door royement. Opzegging door het lid of opzegging namens de vereniging kan slechts
tegen het einde van het verenigingsjaar geschieden en dient schriftelijk te gebeuren. Het bestuur is ten
allen tijde tot het royeren van een lid bevoegd. Als een royement zich voordoet, dan wordt dat met
argumenten onderbouwd. Voorts kan het bestuur leden bij wangedrag tijdelijk schorsen. Onder wangedrag
wordt onder andere verstaan het niet opvolgen van reglementen of aanwijzingen van het bestuur. Het
lidmaatschap eindigt tevens zonder meer, indien 3 maanden na aanvang van een verenigingsjaar nog
geen contributie van een lid is ontvangen. Het lid wordt hiervan 14 dagen voor het verstrijken van
bovengenoemde termijn door het bestuur herinnert aan zijn/haar financiële verplichting. Indien men
hierop binnen 14 dagen niet heeft gereageerd, wordt aangenomen, dat het lid zijn/haar lidmaatschap niet
meer op prijs stelt.

6. Het bestuur van M.V.C."Swentibold" bestaat uit een oneven aantal, doch minimaal drie personen, die
meerderjarig moeten zijn. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de
vereniging gekozen voor een periode van 2 jaar. Het bestuur verdeelt de functies onderling. Aftredende
bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Bij een driepersoons bestuur mag er per jaar niet meer dan
één wijziging in de samenstelling van het bestuur plaatsvinden. Bij een vijfpersoons of zevenpersoons
bestuur mogen er niet meer dan twee, resp. drie personele wijzigingen plaatsvinden. De voorzitter en de
secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Samen met de
penningmeester vormen zij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de
besluiten van de algemene vergadering en het bestuur. Het waakt over de belangen van de vereniging,

alsmede over de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en het vlieg- en
veiligheidsreglement. Het dient er tevens zorg voor te dragen, dat er een vriendschappelijke
verstandhouding blijft bestaan tussen de leden onderling.

7. Binnen de organisatie van M.V.C. Swentibold bestaat de functie van "terreinmeester". Het doel van de
functie van terreinmeester bestaat erin het beheer (in de meest ruime zin van het woord) van het
vliegveld en de aanwezige lokaliteiten cq. materialen en gereedschappen neer te leggen bij één persoon.
De taak van de terreinmeester bestaat uit:
a. het optreden als contactpersoon tussen de club en de verantwoordelijke instantie m.b.t. het
maaiwerk op het vliegveld,
b. het bewaken van de toestand van het terrein, de lokaliteiten en de aanwezige gereedschappen
c. en het organiseren en coördineren van alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden.
8. De bevoegdheden van de terreinmeester zijn:
a. hij/zij beslist a.h.v. de toestand van de bodem of er wel of niet auto's op het terrein toegelaten
worden.
b. hij/zij beslist a.h.v. de toestand van het terrein en/of de lokaliteiten welke werkzaamheden
uitgevoerd dienen te worden, wanneer dit dient te gebeuren en welke kosten hiervoor gemaakt
worden
c. en hij/zij mag binnen het door de algemene leden vergadering goedgekeurde budget voor
onderhoud aan terrein en lokaliteiten beschikken over de in het budget gereserveerde financiële
middelen. Hij/zij vraagt deze tijdig aan bij de penningmeester en rapporteert hierover aan het
dagelijks bestuur.
9. Voor alle leden geldt dat de richtlijnen van de terreinmeester absoluut bindend zijn totdat deze herroepen
worden. Het is de verantwoordelijkheid van de terreinmeester om binnen de door de vereniging gestelde
kaders het terrein en de lokaliteiten in een goede conditie te houden.

10. Leden van M.V.C. Swentibold zijn gerechtigd om incidenteel een "gastvlieger" gebruik te laten maken van
de accommodatie van de vereniging. Een gastvlieger:
a. kan uitsluitend als gast van (dus begeleid door) een van de leden van MVC Swentibold
vliegactiviteiten ondernemen,
b. dient gebrevetteerd modelpiloot te zijn,
c. moet vóór aanvang van enigerlei vliegactiviteiten door het begeleidend verenigingslid ingelicht zijn
over de geldende vlieg- & veiligheidsregels speciaal met betrekking tot het aan de vereniging
toegewezen luchtruim en
d. moet vóór aanvang van enigerlei vliegactiviteiten het speciaal daarvoor bestemde
aansprakelijkheidsformulier compleet en naar waarheid invullen, ondertekenen en achterlaten in
het logboek in het clubgebouw.
e. Het begeleidend verenigingslid dient de door de "gastvlieger" uitgevoerde vluchten te noteren in
het logboek en zelf te paraferen.
f. mag maar 5 keer per jaar gratis gebruik maken van ons modelvliegveld.
g. Modelvliegers die hier in de omgeving op vakantie zijn kunnen voor een periode van maximaal 2
weken gebruik maken van ons modelvliegveld tegen een minimale vergoeding van 10 euro.

11. Na afloop van een verenigingsjaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, de jaarvergadering
genaamd. Op deze vergadering brengen secretaris en penningmeester verslag uit over het afgelopen jaar.
Goedkeuring van dit verslag dechargeert het bestuur van het beleid en het beheer over het verstreken
verenigingsjaar. Verder wordt in deze vergadering een kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit
twee leden, die niet bestuurslid zijn. Aan het einde van het verenigingsjaar inspecteert deze commissie,
samen met de penningmeester, de verenigingskas en brengt hiervan verslag uit op de volgende
jaarvergadering.

12. Algemene ledenvergaderingen vinden plaats zo vaak het bestuur deze nodig acht, of op schriftelijk verzoek
van tenminste 10% van het totaal aantal leden. Indien het bestuur geen gehoor geeft aan dit verzoek,
kunnen de aanvragers een advertentie in één of meerdere plaatselijke dagbladen laten plaatsen, ter
oproeping van de ledenvergadering, waar om verzocht is. De kosten die hiervoor gemaakt worden zullen

achteraf uit de clubkas worden gerestitueerd. De voorzitter leidt de jaarvergadering en is tijdens de
vergadering gerechtigd een discussie te sluiten, doch dient deze weer te openen, wanneer 2/3 deel van de
aanwezigen dit verlangt.

13. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering, evenals eventuele, door het bestuur uitgenodigde
personen, die geen lid van de vereniging zijn. Alleen leden hebben stemrecht en kunnen een stem
uitbrengen. Stemmen bij volmacht is mogelijk mits er een schriftelijke volmacht aan het bestuur overlegd
kan worden.

14. Besluiten van de algemene vergadering dienen met een meerderheid aan stemmen genomen te worden.
Indien met stemmen geen besluit kan worden genomen, beslist de voorzitter.

15. Wijzigingen van het huishoudelijke reglement dienen te geschieden bij besluit van de algemene
vergadering, na een schriftelijk verzoek van het bestuur, of na een schriftelijk verzoek van tenminste 1/3
van het aantal leden. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen echter alleen doorgevoerd worden, als
tenminste 2/3 van de leden zich hiervoor uitspreekt.

16. Punten die door de algemene vergadering besloten worden, zijn voor ieder lid bindend, totdat zij op een
latere vergadering herroepen worden.

17. Bij dit huishoudelijke reglement hoort het vlieg- en veiligheidsreglement, waaraan alle leden en ieder
ander die gebruik maakt van onze accommodatie zich dienen te houden.

18. Van alle leden wordt verwacht, dat zij desgevraagd medewerking zullen verlenen aan eventuele aanleg- en
onderhoudswerkzaamheden t.b.v. het vliegveld en het clubgebouw van M.V.C. "Swentibold".

19. Na gebruik dienen vliegveld en clubgebouw in ordelijke staat te worden achtergelaten.

20. De statuten van de vereniging bevinden zich bij het bestuur en kunnen desgewenst door ieder lid worden
ingezien.

21. In alle gevallen, waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijke reglement, noch door het
vlieg- en veiligheidsreglement wordt voorzien, beslist het bestuur.

22. Dit huishoudelijke reglement vervangt alle tot op heden geldende huishoudelijke reglementen.

23.
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