
  

RMV De Pelikaan houdt zich aan de wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. 
Op alle activiteiten en registraties van RMV De Pelikaan is onze privacy policy van toepassing.  
De privacy policy vindt u op onze website    htpp://www. rmv-depelikaan.nl   
   

Regionale modelvliegvereniging 

“De Pelikaan” 

Steenwijkerland 

 

Formulier voor aanvraag lidmaatschap van RMV De Pelikaan 

Naam   :  ……………………………………………………………………………………………. 

Adres   :  ……………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats  :  …………………………………………………………………………………………….   

Postcode  :  …………………………………………………………………………………..……….. 

Geboortedatum :  ……………………………………………………………………………………..…….. 

Telefoonnummer :  ……………………………………… Mobielnr.:  ………………………………….. 

E-mailadres  :  ………………………………………………………………………………………………  

Doet een aanvraag voor lidmaatschap van RMV De Pelikaan met als doel deel te nemen aan 
de activiteiten die de vereniging beoogt en daarbij gebruik mag maken van de terreinen van 
RMV De Pelikaan voor het beoefenen van de modelvliegsport. 
Bij een lidmaatschap van RMV De Pelikaan wordt u automatisch ook lid van de K.N.V.v.L., de 
overkoepelende organisatie van vliegverenigingen. Het lidmaatschap verplicht u tot het 
jaarlijks (vóór oktober) betalen van de contributie aan RMV De Pelikaan, waarvan een deel 
wordt afgedragen aan de K.N.V.v.L. Tevens heeft u de verplichting verzekerd te zijn tegen 
aansprakelijkheden die kunnen ontstaan door luchtvaartuigen tot maximaal 25 kilogram.  
Voor het lidmaatschap zijn de statuten, het huishoudelijke reglement, het veldreglement en 
de privacy policy van de Pelikaan van toepassing. Daarnaast ook de algemene voorwaarden, 
de statuten en het huishoudelijke reglement van de K.N.V.v.L. Respectievelijk te vinden op de 
de website van RMV De Pelikaan en de website van de K.N.V.v.L.  
 
Bij bezwaar tegen onderstaande punten kunt u ze per item doorstrepen:  

 U staat toe dat berichten over wedstrijden, vergaderingen, nieuwsbrieven of 
belangrijke  mededelingen per e-mail, SMS of WhatsApp aan u verstuurd worden. 

 U heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s, waarop u herkenbaar bent, of het 
vermelden van uw naam op social media, website of in nieuwsbrieven over zaken die 
betrekking hebben op  de verenigingsactiviteiten van RMV De Pelikaan. 

 

 
 

Aanvrager 

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 

Ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger 

indien aanvrager jonger is dan 16 jaar 

Naam 

Datum: 

Handtekening: 


