
 Voorwaarden lidmaatschap 
 
 
De MVC-VP is als club aangesloten bij de KNVvL, afdeling Modelvliegsport. Dit betekent dat een deel van de geïnde 
contributie afgedragen wordt aan de KNVvL. Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap van de KNVvL geschiedt 
door de MVC-VP. 
 
1. Het lidmaatschap van de MVC-VP, waarbij inbegrepen dat van de KNVvL afdeling Modelvliegsport, wordt 

aangegaan voor het lopende kalenderjaar en eindigt uitsluitend en alleen indien een van beide partijen aan de 
wederpartij bij aangetekend schrijven meedeelt, de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen en mits de 
opzegging bij de MVC-VP plaatsvindt voor 1 november van het lopende jaar met inachtneming van een 
opzegtermijn van 4 weken. 

2. Vindt geen tijdige opzegging plaats, dan wordt het lidmaatschap met 1 jaar verlengd. 
3. Een opzegging van het clublid wordt pas van kracht indien van de MVC-VP een schriftelijke bevestiging is 

ontvangen. 
4. De leden zijn gehouden tot stipte betaling van de aan de MVC-VP toekomende gelden, waarbij de inning van de 

contributie plaatsvindt via automatische incasso. Hiervoor dient de machtiging bij inschrijving als lid getekend te 
worden. 

5. Automatische incasso vindt plaats op jaarbasis en bij vooruitbetaling. Bij de eerste incasso wordt het bedrag 
éénmalig verhoogd met de inschrijfkosten en is men de contributie voor het resterende gedeelte van het 
kalenderjaar waarin men lid wordt verschuldigd, waarbij de contributie afgerond wordt op kwartalen. Dit met in acht 
neming van de aanwijzingen van de KNVvL voor het aan de KNVvL af te dragen gedeelte 

6. Naast onder punt 1 genoemde voorwaarde voor opzegging van het lidmaatschap, bestaat ook de mogelijkheid om 
na een door de ALV aangenomen voorstel voor contributieverhoging het lidmaatschap op te zeggen en de 
machtiging voor automatische incasso in te trekken 

7. Binnen een weigeringsperiode van 30 dagen na de datum van afschrijving kan het lid aan de eigen bank zonder 
opgave van redenen opdracht geven een vermeend onterecht geïncasseerd bedrag terug te boeken. 

 
De contributie dient altijd te worden betaald, ook als: 
 men niet actief deelneemt aan de activiteiten die de MVC-VP organiseert. 
 men geen gebruik maakt van de faciliteiten die de MVC-VP beschikbaar stelt. 
 
Het modelvliegen wordt toegestaan op de door de MVC-VP te bepalen dagen en uren. De leden dienen zich hier aan 
te houden. 
 
De leden van de MVC-VP onderwerpen zich aan de door de MVC-VP vastgestelde statuten en reglementen 
(waaronder het Terreinreglement) en verklaren de statuten en reglementen te begrijpen en te zullen naleven. De 
statuten en reglementen zijn in te zien op het besloten deel van de website van de MVC-VP. Een kopie kan 
desgewenst worden opgevraagd bij de secretaris. 
 
De leden verklaren dat zij bij gebruik van de faciliteiten van de MVC-VP of bij het deelnemen aan door de MVC-VP 
georganiseerde activiteiten, dit doen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten voor enig ongeval of letsel 
geheel en al door de betrokken leden zullen worden gedragen. 
De leden verklaren bij inschrijving als lid reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een 
schadeactie tegen de MVC-VP wegens vergoeding van kosten, schaden en interessen als gevolg van enig ongeval of 
letsel ten gevolge van het uitoefenen van de modelvliegsport, of wegens het in ongerede raken van de in de 
clubaccomodatie achtergelaten kleding en voorwerpen. 
 
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde gelden kan de vordering in handen gesteld worden van een 
incassobureau, dat voor en namens de MVC-VP voor inning zal zorgen. De kosten aan deze incasso verbonden, 
komen voor rekening van het betreffende lid, met een minimum als overeengekomen met het incassobureau om tot 
incasso te kunnen overgaan bij meer dan halfjaar contributie-achterstand of andersoortige aan de MVC-VP 
toekomende gelden. 
Bij het lid worden van de MVC-VP verbindt men zich hierbij nu voor alsdan om die aan genoemd bureau competerende 
incassokosten te betalen, zijnde de beloning voor de werkzaamheden van genoemd bureau, die door de houding van 
het betreffende lid noodzakelijk zijn geworden. 


