Huishoudelijk Reglement Model Racing Club Zeeland

1. Een ieder die gebruik maakt van de accommodatie dient een geldig lidmaatschapsbewijs te bezitten
en te kunnen tonen. Deze lidmaatschapskaart wordt door de ledenadministratie verstrekt en is strikt
persoonlijk en geldig voor de duur van 1 jaar.
2. Registratie gegevens van leden zijn alleen bekend bij de secretaris en in beperkte mate bij de
penningmeester, en worden niet gedeeld met derden tenzij onder gerechtelijke dwang.
3. Niet leden kunnen een dagkaart kopen, de kosten hiervoor zijn € 7,50 aanmelding hiervoor
geschied enkel via de website en betaling vooraf. Deze “gasten” dienen zich verder aan het
huishoudelijke reglement te houden.
4. Elk lid wordt geacht toezicht te houden op de baan.
5. Parkeren geschied uitsluitend op het daarvoor parkeerterrein van de Schelde/Damen. Parkeren aan
de kant van de weg of in de berm is ten strengste verboden.
6. Wanneer leden zich zonder toestemming van het bestuur buiten de vastgestelde openingstijden op
de baan bevinden of pogingen doen zich een toegang te verschaffen , worden zij geroyeerd onder
verbeurd verklaring van het lidmaatschapsgeld.
7. Met betrekking tot het gebruik van de kantine van de Flying Angels Club kort gezegd de missie, zijn
wij gebonden aan de voor hen geldende openingstijden. Binnen de Flying Angels Club (missie)
dienen personen zich naar behoren te gedragen. Daarmee wordt bedoeld met respect voor de
doelgroep van de missie, dus niet vloeken, schelden enz.
8. Al het afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Lege
brandstofblikken en oude body’s worden niet in de afvalbakken gedeponeerd maar mee naar huis
genomen.
9. Er wordt van alle leden verwacht dat zij bijdragen aan het onderhoud van de baan, tijdens
onderhoud wordt er niet gereden op de baan.
10. Het is aan kinderen beneden de 14 jaar verboden om zich binnen de afrastering van de baan
te bevinden, ook niet onder toezicht, dit in verband met hun eigen veiligheid.
11. Ieder lid heeft de plicht toe te zien op de naleving van het huishoudelijk reglement, en zal zo nodig
ingrijpen en /of het bestuur in kennis stellen van overtredingen. Er wordt van een ieder die de baan
of het website bezoekt verwacht dat men elkaar met respect behandeld.
12. De accommodatie is geopend: maandag t/m zaterdag van 10 u. ’s morgens tot 1 uur voor
zonsondergang. Zondag vanaf 12 u. tot 1 uur voor zonsondergang. Het besuur behoud zich ten alle
tijden het recht om de openingstijden te wijzigen.
13. Alle rijders moeten gebruik maken van het frequentie bord. Zodra zij op de baan komen met de
bedoeling om te gaan rijden nemen zij de juiste knijper van het bord, en plaatsen deze direct na het
rijden weer terug, opdat een nader met dezelfde frequentie ook kan rijden. Zonder knijper is het niet
toegestaan om een besturings systeem in gebruik te hebben. Rijders met het spektrum dsm

systeem en 2,4 GHz zender zijn vrijgesteld van het gebruik van dit frequentie bord. Zenders met een
zgn. telemetrie systeem zijn niet toegestaan (Nomadio).
14. De verdeling van de rijtijd voor de diverse klassen op trainingsdagen geschiedt aan de hand van een
apart te publiceren rijtijdenschema.
15. Op de zaterdag voorafgaande aan een wedstrijd op ons circuit is de baan vanaf 10 u ’s morgens
exclusief beschikbaar voor de deelnemers aan de betreffende wedstrijd.
16. Het geluid van een brandstofauto mag niet meer dan 85 dBA bedragen, gemeten op 25 meter
afstand en op 1 meter hoogte. Als een brandstofauto teveel lawaai maakt moet de rijder onmiddellijk
stoppen met rijden.
17. Een ieder die met een auto op de baan rijdt dient op de rijders stelling te staan, buitenom rijders die
op dat moment actief bezig zijn met rijden bevind zich niemand op de rijders stelling.
18. Het rijden op de baan en het betreden van de accommodatie is geheel en al voor eigen risico.
19. Het rijden op het naastgelegen voetbalveld is te allen tijde ten strengste verboden.
20. Het rijden met stalen bumpers is ten allen tijde verboden, de bumper dient te zijn vervaardigd van
een flexiebel kunststof materiaal en mag maximaal 20 cm. Breed zijn Voor nitro en bigscale dient de
bumper tussen de voorwielen in te passen. Tevens mogen er zich geen scherpe delen aan de
onderkant van het chassis bevinden.
21. Het bestuur en/of de wedstrijdleiding behoud te allen tijde het recht om een willekeurig een
technische controle uit te voeren op de aanwezige auto’s.
22. Alle wedstrijden zullen verreden worden aan de hand van de door de club opgestelde
wedstrijdreglement.
23. Rijders die zich bevinden onder de invloed van alcohol, drugs of andere middelen die de
rijvaardigheid beïnvloeden, of die om een of andere fysieke dan wel psychische reden niet bekwaam
zijn/kan worden geacht voor het besturen van een modelauto worden onmiddellijk van het circuit
verwijderd. Het bestuur kan jegens deze rijder aanvullende maatregelen (schorsing, royering)
nemen.
Het bestuur
1. Op voorstel van het bestuur kan iemand die zich lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de
vereniging voorgedragen worden al erelid. Benoeming tot erelid geschiedt door de
ledenvergadering.
2. Aanwijzingen en instructies van het bestuur dienen te worden opgevolgd.
3. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.

