www.mvc-cumulus.nl
In Nederland zijn er een aantal modelvliegclubs, Cumulus is er één van.
ModelVliegClub Cumulus is een dynamische modelvliegvereniging met een
groot aantal enthousiaste leden uit Kampen en wijde omgeving.
MVC-Cumulus is op 23 augustus 1983 opgericht door een groep enthousiaste
piloten.

Wij prijzen ons gelukkig met een eigen veld en onderkomen waar de leden 7
dagen per week hun prachtige hobby kunnen beoefenen.
Modelvliegen is een hobby die in clubverband moet worden bedreven,
hierdoor kunnen we gezamenlijk profiteren van de faciliteiten die de club aan
de leden biedt. Door in clubverband samen te werken kunnen in een gezellige
en ontspannen sfeer ervaringen worden uitgewisseld. Vooral voor de
beginnende piloot is dit fijn, maar ook ‘ervaren’ modelvliegers steken er altijd
weer wat van op. Om deze hobby tot een succes te maken, worden de
beginners volledig door ervaren modelvliegers op weg geholpen totdat zij de
techniek volledig meester zijn.
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Wat heeft Cumulus te bieden?
Cumulus kan u als aankomend of gevorderd modelbouwer/vlieger heel wat
bieden:
o Een prachtig en goed onderhouden modelvliegveld.
o Een eigen clubgebouw, waar in de winter club - en bouwavonden
worden gehouden.
o Vlieglessen door ervaren vliegers.
o Enthousiaste leden die u graag zullen adviseren bij het aanschaffen
van materialen en helpen bij het bouwen van uw modellen.
Om onze mooie accommodatie in goede staat te houden, werkt iedere
enthousiasteling binnen onze vereniging mee aan het nodige onderhoud.

Activiteiten
Leder jaar worden er door en voor leden verschillende evenementen
georganiseerd. o.a.:
o Motorvliegwedstrijden
o Zweefvliegwedstrijden
o Vliegshow of open dag
o Gezellige barbeque- c.q. gourmetavonden
o Fun-fly
o Bouw- en clubavonden
o Etc.
Ook worden vliegshows en beurzen van andere clubs in clubverband bezocht.
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Waarmee, waar en wanneer wordt er gevlogen?
Binnen de vereniging worden alle varianten op de modelvliegsport beoefen
Zo wordt ero.a. gevlogen met motorvliegtuigen, zweefvliegtuigen, helikopters
en schaalvliegtuigen.
Het modelvliegveld is gelegen aan de Schansdijk 7 - 8263 AZ te Kampen
GPS Coördinaten N 52°33.400 O 005°52.520. Zie plattegrond

De leden met een KNVvL brevet kunnen de hele week vliegen.
De meeste activiteiten vinden plaats op:
o maandagavond vanaf 19:00 uur (clubavond)
o woensdagmiddag vanaf 14:00 uur
o zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur
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De beginner
Cumulus biedt de beginner de mogelijkheid om te lessen volgens het leraarleerling systeem. Met dit systeem kan de leraar met zijn eigen zender
eventuele fouten van de leerling corrigeren.
De beginner kan op deze manier snel en veilig de grondbeginselen aanleren.
De beginner wordt door een ervaren modelvlieger op weg geholpen totdat hij
de techniek volledig meester is.

Wat kost het als u bij ons wilt gaan vliegen?
De contributie 2016 voor volwassen leden bedraagt € 101,50 per kalenderjaar.
Voor jeugdleden (t/m17 jaar) is dit € 47,00.
Dit is inclusief de verplichte contributie voor de KNVvL.
Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt € 12,50.
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een nota.
Na betaling van deze nota bent u aspirant lid van MVC Cumulus
en wordt u automatisch aangemeld bij de KNVvL afdeling Modelvliegsport.
Niet Leden met een KNVvL brevet kunnen tegen een kleine vergoeding
van €4,00 (max 3 keer) gebuik maken van onze accommodatie,
op de dagen dat wij aanwezig zijn.

Adressen:
Voorzitter:
J.J. Grootjen
Mob. 06 - 51 52 23 33
Voorzitter(a)mvc-cumulus.nl

Ledenaadmin.:
J. van de Poll
Mob.06 - 22 93 21 89
E-mail:ledenadministratie(a)mvc-cumulus.nl

Secretaris:
F. Rigterink
E-mail: secretaris(a)mvc-cumulus.nl

Penningmeester:
Klaas de Leeuw
E-mail: penningmeester(a)mvc-cumulus.nl
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