VZP Lidgeld, Ligabijdrage, stalling- en operationele kosten
Hierbij de lidgelden, ligabijdragen en stallingkosten voor 2022. Gelieve uw
bijdrage te storten op de clubrekening. Ik wens u er ook aan te herinneren
dat iedereen die gebruik maakt van het vliegveld lid moet zijn. Indien u uw
lidgeld niet betaald heeft voor 1 februari 2022 maakt u volgens de statuten
geen deel meer uit van de club.

Lidgeld

• 360 euro/jaar voor niet zweefvliegers.
180 euro indien lidmaatschap, niet zweefvlieger, start vanaf 1 juli.
• 135 euro indien zelfde thuisadres als clublid die het volle bedrag
heeft betaald of indien de leeftijd 21 is of jonger.
• 50 euro/jaar voor “Crew” lidmaatschap (niet-vliegend).
• 45 euro kennismaking met lierstart.
• 90 euro kennismaking met sleepstart.

Ligabijdrage

<65 160 euro; vanaf 1 juli 92 euro.
>=65 140 euro; vanaf 1 juli 80 euro.

Lidmaatschap zweefvliegen:
Volledig jaar:

Pakket zweven -22 jaar
Lidgeld
135,00
Ligabijdrage
160,00
Vliegprovisie
255,00
Totaal
550,00

Pakket zweven 65+ jaar
Lidgeld
265,00
Ligabijdrage
140,00
Vliegprovisie
145,00
Totaal
550,00

Vanaf 01 juli (inclusief initiatiestage):
Pakket zweven +21 jaar
Pakket zweven -22 jaar
Lidgeld
135,00
Lidgeld
135,00
Ligabijdrage
92,00
Ligabijdrage
92,00
Vliegprovisie
173,00
Vliegprovisie
173,00
Totaal
400,00
Totaal
400,00

Pakket zweven 65+ jaar
Lidgeld
135,00
Ligabijdrage
80,00
Vliegprovisie
185,00
Totaal
400,00

Pakket zweven +21 jaar
Lidgeld
265,00
Ligabijdrage
160,00
Vliegprovisie
125,00
Totaal
550,00

Opmerkingen:







01/01/2022

De betalingen dienen te gebeuren vóór 01 februari.
De vliegprovisie zal pas worden gegeven na betaling van het volledige
bedrag. Bovendien zal het bedrag van deze provisie op de persoonlijke
rekening worden gezet a rata van het aantal gepresteerde werkzaamheden
voor de club.
Deze provisie inbegrepen in het pakket is niet overdraagbaar naar het
volgende seizoen.
De Ligabijdrage hoeft niet te worden betaald voor leden die bewijzen
aangesloten te zijn bij de Vlaamse Liga via een andere club. Ze moeten
over een geldige vliegvergunning/medisch attest beschikken.
Zweefvliegers zijn verplicht een pakket te nemen. Geen pakket, geen
lidmaatschap.
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Borgen

Nieuwe leden moeten op het ogenblik dat ze lid worden eenmalig een borg
betalen van 150 euro. Deze is terugvorderbaar bij het beëindigen van het
lidmaatschap. De aanvraag hiervoor dient te gebeuren binnen de 3 maanden na
het beëindigen van het lidmaatschap.

Operationele kosten

Vliegminuten houten toestellen 0,25 euro/minuut.
Vliegminuten Jeans Astir en Pégase 0,35 euro/minuut.
Vliegminuten ASK21 0,55 euro/minuut.
Vliegminuten Duo Discus 0,60 euro/minuut.
Vliegminuten Dimona OO-UJA 1,75 euro/minuut.
Vliegminuten RTP 2,5 euro/minuut.
Bijdrage sleeppiloot bij het uitvoeren van een sleepvlucht 0,25 euro/minuut.
Korting van 15 % op de vliegminuten voor zij die jonger zijn dan 25 jaar.
Sleepkost tot max. 500m: 32 euro/sleep (27 euro/sleep indien 21 of jonger).
Sleepkost tot max. 750m: 47 euro/sleep
Sleepkost tot max. 1000m: 62 euro/sleep
Andere sleepkosten (vb. oefening terugsleep, sleep van en/of naar een
bepaalde locatie) zullen worden aangerekend aan 2,5 euro/minuut.
Lierkost 10 euro/start.

Stalling van (zweef)vliegtuigen
-

Eens een maand begonnen, wordt de volledige maand aangerekend.
De bijdragen voor stalling zijn steeds vooraf te betalen. Dit kan éénmalig
(volledig jaar) voor 31 januari of telkens (maandbedrag) voor het begin
van iedere maand.
Korting: de 12de maand zal niet aangerekend worden indien de stalling voor
een volledig jaar (de 11 aansluitende voorgaande maanden) volgens de
bovenvermelde voorwaarden werd voldaan.

Stalling
Stalling
Stalling
Stalling

zweefvliegtuig gemonteerd: 100 euro/maand.
zweefvliegtuig op remorque: 30 euro/maand.
motortoestel gedemonteerd: 90 euro/maand.
motortoestel gemonteerd: 135 euro/maand.

In geval u meer inlichtingen wenst gelieve u te wenden tot de Carl Van
Himbeeck, de penningmeester.

Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix vzw

Veldekensdreef 8
9500 Geraardsbergen
BTW: BE 0434.040.257
www.vzp.be / info.vzp@vzp.be

Bankgegevens: IBAN: BE66 3930 4059 9643
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BIC:

BBRUBEBB
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