Leden Model Vlieg Klub Valkenburg en Leidsche Luchtvaart Club

Rijnsburg/Oegstgeest, 5 juni 2014

Betreft: richtlijnen Valkenburg

Geachte leden,
Bijgevoegd treffen jullie de huidig geldende richtlijnen voor modelvliegers en modelvliegleiders. Wij vragen jullie aandacht de richtlijnen goed door te nemen en deze op het
veld strikt na te leven.
In april is er overleg geweest met de aannemer welke verantwoordelijk is voor het
ontmantelen van het banenstelsel op het terrein. Voorlopig hebben wij de toezegging tot
aan de bouwvakvakantie te kunnen vliegen met verlenging tot eind van het jaar. Over de
actuele stand van zaken en ontwikkelingen worden jullie natuurlijk op reguliere basis op de
hoogte gehouden.
De aannemer is belast met de veiligheid op het terrein en daarom is het cruciaal dat wij
onze eigen richtlijnen te allen tijden respecteren én handhaven. We kunnen ons geen
onnodige incidenten of overlast in de omgeving veroorloven. De vliegleider heeft vanuit
beide besturen het mandaat de orde en veiligheid op het veld in overeenstemming met de
richtlijnen te handhaven. Van modelvliegers wordt verwacht dat zij onverwijld aanwijzingen
van de vliegleider opvolgen. Volledigheidshalve; er kunnen dus geen afspraken met de
bewaking ter plekke worden gemaakt, welk in strijd zijn met onze eigen richtlijnen.
De
richtlijnen
regelen
de
meest
voorkomende
situaties
onder
reguliere
(weers)omstandigheden. Er kunnen zich in uitzonderlijke gevallen situaties voordoen dat er
van de richtlijnen afgeweken moet worden; dit gebeurd op aangeven van de vliegleider en
wij dringen er bij iedereen op aan een dergelijk situatie onderling en op respectvolle wijze
ter plekke te regelen.
Veiligheid begint op de eerste plaats bij iedere modelvlieger zelf. Daarom verzoeken wij
jullie de volgende veiligheidsprincipes ter harte te nemen als dagelijkse leidraad;
1. Vlieg veilig
2. Houd je aan de regels
3. Meld onveilige situaties
4. Help elkaar en spreek elkaar aan
5. Zorg dat je model en materiaal in goede conditie zijn
Het overtreden of niet naleven van de richtlijnen kan tot gevolg hebben dat een, door de
beide besturen te bepalen, sanctie wordt opgelegd. Bij ernstige of herhaalde overtreding is
het denkbaar dat een lid zijn lidmaatschap van de club(s) in gevaar brengt.
Wij vertrouwen er op jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en de juiste
voorwaarden te hebben geschapen voor een veilig en plezierig vliegseizoen.
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