
SECRETARIAAT: 

Tanno Rutten 

Schuttebeemd 116 

6004 GV  Weert 

E- mail : delta.buizerd&gmail.com  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

NAAM    :.......................................................................................................... 

VOORNAAM   :.......................................................................................................... 

VOORLETTERS  :.......................................................................................................... 

ADRES   :.......................................................................................................... 

POSTCODE + PLAATS :.......................................................................................................... 

TELEFOON   :.......................................................................................................... 

E-MAIL   :.......................................................................................................... 

GEBOORTEDATUM  :.......................................................................................................... 

KNVvL Lidnr(incl. WA) :....................... of WA-verzekering:................................................... 

BREVET (B1/B2/B3+nr) :....................... aantekeningen:.......................................................... 

IBAN-rekeningnummer :.......................................................................................................... 

 

De Buizerd voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook 

onze Privacy Policy op onze website. 

Ik geef de Buizerd toestemming om (aankruisen waarvoor u toestemming geeft): 

[] Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen.  

[] Foto’s en/of filmpjes van mij te publiceren op de website van de Buizerd of de Facebookpagina 

van de Buizerd. 

[] Mijn naam, e-mailadres en telefoonnummer via een ledenlijst beschikbaar te stellen zodat andere 

leden mij kunnen benaderen. 

[] Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of 

bijzondere gebeurtenis. 

 

Voor zover deelgenomen wordt aan de lier, sleep of andere vliegactiviteiten van de vereniging 

verklaart ondergetekende te voldoen aan alle wettelijke en door de KNVvL gestelde vereisten  en 

volledig voor eigen risico deel te nemen. Het is bij ondergetekende bekend dat deltavliegen een 

gevaarlijke sport is die de nodige risico’s met zich kan meebrengen.  

 

Ondergetekende wenst lid te worden van de Deltavliegvereniging “De Buizerd” en verklaart hierbij 

akkoord te gaan met en kennis te hebben genomen van de hieraan verbonden regels en voorwaarden. 

Zie hiervoor het actuele Buizerd Huishoudreglement (als bijlage hieronder) en het Buizerd Lierboekje 

met daarin het lierreglement op onze website. 

 

Machtiging incasso 

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier machtigt u De Buizerd om de jaarlijkse contributie van 

uw hierboven genoemde bankrekening te incasseren. 

Bij schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap zal uw machtiging komen te vervallen. 

 

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden opgestuurd naar het secretariaat van de 

vereniging. 

 

datum:    plaats:    handtekening: 
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Eerste betaling 

U dient zelf de eerste keer bij inschrijving, uw lidmaatschapsgeld + het eenmalige inschrijfgeld over 

temaken naar ING Bank, IBAN: NL21INGB0000078115 t.n.v. De Buizerd, onder vermelding van uw 

naam + adres. Incasso volgt het seizoen daarna automatisch. 

Na ontvangst van het inschrijfgeld + lidmaatschapsgeld, bent u volwaardig lid. 

 

 

 

 

 

BUIZERD HUISHOUDREGLEMENT  

 

 

 

 

 

 

Geldig vanaf sep 2021 

 

 

* Aanmeldingen worden door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd.  

 Alleen bij zwaarwegende reden kan worden afgewezen. 

 

* Ieder lid dient bij deelname aan het lierbedrijf, het ‘BUIZERD LIERBOEKJE’ met daarin alle 

regels en instructies, te kennen en dient daar ook naar te handelen. Tevens dient ieder lid een 

WA-verzekering met dekking voor Deltavliegen te hebben afgesloten. Bij het lidmaatschap van 

de KNVvL afdeling Deltavliegen is deze WA-verzekering inbegrepen. 

 

* Een nieuw lid zal door een z.g. ‘Buddy’ worden begeleid. Buddy’s zijn Buizerdpiloten die over 

de nodige lierervaring bij De Buizerd beschikken. De lierman zal bij de briefing één of meer 

ervaren piloten vragen die dag de taak van Buddy op zich te nemen. Bij de lier ligt een 

vragenlijst welke de Buddy kan gebruiken voor een nadere kennismaking met het nieuwe 

Buizerdlid. Ook gastpiloten zullen door een Buddy worden begeleid. 

 De Buddy brengt indien nodig kort verslag uit aan de liermannen en het bestuur. 

 

*  De Buizerd beschikt over een lierterrein, een moderne lierinstallatie met twee trommels, een 

efficiënt terughaalsysteem voor de lierkabels en ervaren liermannen. 

Leden met brevet B2 + lieraantekening kunnen binnen onze vereniging onderwezen worden in 

het z.g. ‘trappenlieren’.  

 

*  De Buizerd verlangt van leden die regelmatig komen lieren om ook lierman te worden. 

Daarmee wordt de druk op onze liermannen verlicht en kunnen meer lierdagen doorgaan. 

 

* Bij goede weersomstandigheden kan er ieder weekend gelierd worden bij de Buizerd. 

 Vooraf aanmelden, via de website van de Buizerd met voor- en achternaam.  

Kijk de volgende ochtend kort na 9.00 uur of de lierdag door gaat. 

 

* Lieren: gratis voor leden. Jaarlijks op de ALV wordt bekeken of dit gehandhaafd blijft. 

 Niet leden betalen € 20,- voor een daglierkaart. 

Mocht er besloten worden dat er weer een bijdrage nodig is voor het lieren, dan zal dat ook 

middels incasso kunnen worden verrekend. 
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* Inschrijfgeld eenmalig  45, -   

 Contributie  50, - per jaar  

Indien je na 30 juni lid wordt hoef je voor de rest van het jaar maar € 25, - te betalen en na 30 

september betaal je pas het volgende jaar. 

 

 

 

     Reglement & Veiligheid 

 

*  De Statuten zijn op clubavonden ter inzage en worden op verzoek verstrekt. 

 

* De Buizerd hecht veel waarde aan veiligheid voor piloten, omstanders en omwonenden bij het 

vliegbedrijf. Voorschriften en procedures volgens de KNVvL, afdeling Deltavliegen + het 

Buizerd Lierboekje + het Buizerd Huishoudreglement, evenals aanwijzingen door daartoe 

bevoegde personen, dienen strikt nageleefd te worden. 

 

* Naast veiligheid hecht de Buizerd tevens waarde aan een goede sfeer binnen de  vereniging. 

Teamgeest, hulpvaardigheid, vertrouwen en respect voor elkaar horen daar bij. 

     

* Het is mogelijk om je als Buizerdlid te laten registreren bij de KNVvL. Op vergaderingen van 

de afdeling Zeilvliegen heb je dan stemrecht. Mocht je zelf niet naar deze vergadering gaan, 

dan wordt jouw stemrecht overgenomen door een bestuurslid van de Buizerd. Ben je wèl 

aanwezig, dan stem je uiteraard zelf. 

 

* In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Buizerd haar 

Privacy Policy opgenomen op haar website. 

 

 

 

      Informatie 

 

* Het Buizerd Bulletin, ons clubblad, verschijnt alleen bij voldoende kopij. Nieuwe leden kunnen 

zich in het Buizerd Bulletin voorstellen aan de overige leden. 

 Redactie : Tanno Rutte: delta.buizerd&gmail.com 

 

*  De Buizerd beschikt over een eigen website met alle up-to-date informatie.  

 Zie: https://buizerd.dse.nl en kijk ook eens op facebook www.facebook.com/pages/De-Buizerd 

 

* Er kunnen clubavonden georganiseerd worden. 

 

* De Buizerd biedt de mogelijkheid dat er activiteiten worden georganiseerd, zoals: lezingen, 

uitstapjes, vliegreisjes, parachutevouw avonden, etc. 

 

* Voor verdere informatie kunt u het secretariaat raadplegen. 

 Secretariaat van de Zuid Nederlandse Zeilvliegvereniging De Buizerd  

 

Tanno Rutten 

Schuttebeemd 116 

6004 GV  Weert 

E- mail: delta.buizerd&gmail.com 
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https://buizerd.dse.nl/

