
 

Bornemse Model en zweefclub vzw 

Maatschappelijke zetel :  Liezele Dorp 8, 2870 Puurs-Sint Amands 

 Secretariaat :  Winketkaai 25 bus 8, 2800 Mechelen 

Website :  http://www.bmzc.be 

 

 

 

  V 2022-01 

Aanvraag tot aansluiting 

Naam: ................................................. Voornaam: ............................................... 

Straat: ................................................. Nr.: ....................... Bus: ................... 

Postcode: ................................................. Gemeente: ............................................... 

Geboren te: ................................................. Datum: ............................................... 

Rijksregister nr. .................................................   

VML nummer: ................................................. GSM: ............................................... 

E-mail adres: .................................................................................................................................... 

 
Wenst aan te sluiten bij BMZC vzw. 

 

Ik beschik over de volgende frequenties: 

 

(1)............................... (2)............................... (3)............................... 

 

In bijlage zend ik een  /  geen  (*)  kopie van mijn polis familiale verzekering. 

Indien geen kopie, reden:   ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................. 

(Kopie familiale verzekering is verplicht!) 

 

De auto waarmee ik naar het terrein kom heeft volgende nummerplaat: 

 

(1)............................... (2)............................... (3)............................... 

 

Mijn vliegervaring is:  Beginner  /  Geoefend  /  Ervaren  (*). 

Mijn VML-bijdrage is betaald bij  modelvliegclub: ..............................................................................................………… 

Reden voor aanvraag tot lidmaatschap BMZC?   ................................................................................................................... 

 

Indien ik beginner ben weet ik dat ik verplicht ben om lessen te volgen bij één van de monitoren. 

Ik aanvaard de zendfrequentie die mij door het Bestuur van de BMZC vzw wordt toegewezen, met het oog op een optimale 

kanaalbezetting binnen de club.  

 

Over de aanvraag tot lidmaatschap wordt beslist door het Bestuur van de BMZC vzw.  Het resultaat van deze beslissing 

zal worden medegedeeld maximum twee maanden nadat ze werd ingediend.  Tegen de beslissing is geen verhaal mogelijk. 

 

Bij aanvraag van mijn lidmaatschap verklaar ik mij integraal akkoord met de statuten en met het huishoudelijk en 

vliegreglement. 

□ Ik geef  toestemming om via mail en/of sms-berichten informatie te ontvangen over activiteiten van de club en/of VML 

□ Ik geef  toestemming om beeldmateriaal van activiteiten op sociale media en/of de website te gebruiken. 

De privacyverklaring is beschikbaar in de clubwagen. 

 

Dit document dient ondertekend en samen met een kopie van de familiale polis, twee pasfoto’s en een 

ondertekend exemplaar van het huishoudelijk reglement teruggestuurd te worden naar het secretariaat:  

Jacques CARDON 
Winketkaai 25 bus 8 
2800 Mechelen. 

 

Datum : ..............................  Handtekening : .......................................................... 

 

 


