ZCR lidmaatschapsvormen 2021:
Proeflidmaatschap (PRF):
● Recht op onbeperkte DBO-starts (= leerling starts, 'dubbel
besturingsonderricht') gedurende één maand;
● Maximaal 1x per persoon;
● Lidmaatschap KNVvL vereist;
● Geen restitutie nadat eerste start is gemaakt;
● Recht op theorieboek "Blauwe boekje" en logboekje;
● Bestemd voor mensen zonder zweefvliegervaring;
● Eventuele sleepstarts tegen aanvullend tarief.
Leerling Lidmaatschap (LL):
● Opleidingslidmaatschap tot aan het behalen van het brevet;
● Maximum duur 3 jaar;
● Medische keuring en lidmaatschap KNVvL vereist;
● Blauwe boekje (elementaire vliegopleiding) en logboekje,
mits niet ontvangen bij een proeflidmaatschap;
● Sleepstarts tegen aanvullend tarief;
● Niet voor herintredende ex-brevethouders.
Vliegend lidmaatschap (VL):
● Vliegend lidmaatschap is het standaard lidmaatschap, alle
rechten;
● Voortgezette vliegopleiding of training door instructeurs;
● Wedstrijden, kamp, safari's: ja, op aanvraag bij bestuur;
● Gebruik privévliegtuig;
● Stalling van zweefvliegtuigen en aanhangers: indien mogelijk;
Faciliteiten voor onderhoud privévliegtuigen indien beschikbaar
(incl. BVL-, ARC-, B-, C-inspecties, radiokeuring);
● Sleepstarts tegen aanvullend tarief.

Beperkt Vliegend lidmaatschap (BV):
●
●
●

●
●
●
●

Voor Vliegende Leden die het rustiger aan willen gaan doen;
Minimaal 5 jaar actief vliegend lid bij de ZCR en brevethouder;
Maximaal 12 starts per vliegseizoen (incl privé starts): bij
overschrijding hiervan wordt het VL-lidmaatschap in rekening
gebracht;
Twee-daagse wedstrijd: 1x per 2 jaar;
(Dag-)safari: niet mogelijk;
Deelname aan kampen: ja;
Verder identiek aan “Vliegend Lidmaatschap”, dus ook voor wat
betreft de tijdsinspanningsverplichting voor nevenactiviteiten.

Parkeerlidmaatschap (PL):
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Beschikbaar voor leden die een vliegpauze willen door
bijzondere omstandigheden;
Verzoek voor dit lidmaatschap moet gemotiveerd middels een
schrijven bij het ZCR-bestuur worden ingediend voor 1
september;
Minimaal 5 jaar actief vliegend lid van de ZCR zijn;
Alleen te gebruiken voor lierstarts;
Maximaal 3 uur vliegen of 5 lierstarts;
Deze starts gelden ook voor mogelijke instructiestarts;
Periode van 1 jaar. Verlengbaar tot max. 3 jaar;
Regeling geldt ook voor eigenaren van privé-vliegtuigen;
Er is geen stallingsmogelijkheid op Deelen.

Begunstiger (BG):
Geeft toegang tot ZCR activiteiten (muv. ledenvergadering). Als gevolg van
toelatingsbeleid van Defensie, kan geen basispas worden uitgeven op grond
van een donateurschap maar wordt u als gast geïntroduceerd.
Huisgenoten lidmaatschap (HG):
Een huisgenoot is een vliegend lid, jonger dan 18 jaar met een ouder familielid
als vliegend lid.

