•

Samen waar mogelijk invulling te geven aan de praktische uitvoering van alle
de modelvliegsport dienende middelen en mogelijkheden.

•

In het geval er kosten gemoeid zijn met een gezamenlijke aanpak of initiatief
afspraken te maken over een haalbare kostenverdeling volgens een
verdeelsleutel gebaseerd op het vertegenwoordigde ledenbestand of aantal
modelvliegers.

Ondergetekenden,

•

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afdeling Modelvliegsport,
hierna KNVvL en
De Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers, hierna FLRCV.

Hun samenwerking dan wel de inhoud en strekking van deze intentieverklaring
via alle geëigende en gebruikelijke kanalen in woord en geschrift en in alle
relevante uitingen, zowel intern als extern, bekend te maken.

•

Nemen in overweging dat zij als landelijke en regionale erkende
belangenorganisaties voor de Modelvliegsport, in het belang van deze en met
respect voor ieders identiteit en positie, hun reeds bestaande samenwerking in
goede collegialiteit en vanuit gezamenlijk belang verder willen intensiveren,
structureren, professionaliseren en verduurzamen.

Een gezamenlijk bestuurlijk (digitaal) document met afspraken en
actiepuntenlijst in te richten en up to date te houden waarin huidige en
toekomstige afspraken en acties nader gespecificeerd en vastgelegd kunnen
worden. Ook ter aanvulling en nadere invulling van deze intentieverklaring en
dat als zodanig als aanhangsel van deze intentieverklaring kan worden gezien.

•

In gevallen waarin deze intentieverklaring niet voorziet of de strekking/uitleg
onduidelijk mocht zijn, door goed overleg tot passende invulling of oplossingen
te komen.

Intentieverklaring samenwerking KNVvL en FLRCV

De KNVvL en de FLRCV onderkennen dat de belangen van de modelvliegsport in
Nederland en daarbuiten maximaal behartigd dienen te worden, in de breedste zin
van het woord, om een toekomstbestendige uitoefening van de sport in al zijn
facetten mogelijk te maken.

Ondertekend te Den Bosch op 30 maart 2017
Namens de KNVvL voorzitter:
Frits van Laar

Namens de FLRCV voorzitter:
Joan Marsman

De KNVvL en de FLRCV willen hier invulling aan geven door:
•

Het inrichten van een goede overlegstructuur waarin zij hun onderlinge
communicatie verder versterken door tenminste één maal per jaar een
gezamenlijke bestuurs/overlegvergadering te houden of zoveel vaker indien
nodig.

•

Elkaar over en weer te informeren over relevante gebeurtenissen,
ontwikkelingen en ideeën.

•

Elkaar te ondersteunen in iedere situatie die daar aanleiding toe geeft.

•

Gebruik te maken van elkaars competenties, kennis en kunde.

•

Gezamenlijk en alternerend de Modelvliegsport van Nederland en/of elkaars
organisatie zowel nationaal als internationaal in de relevante gremia te
vertegenwoordigen en te representeren, voor zover praktisch mogelijk en met
inachtneming van elkaars reeds bestaande posities.

Afspraken/actiepuntenlijst per december 2016 (in te vullen in apart document
als permanent dynamisch aanhangsel bij deze intentieverklaring):
•
•

•
•
•

•

Toewerken naar verdere afstemming/verbetering brevetregelingen
Goed overleg, afstemming en open communicatie voeren indien nieuwe
verenigingen om toetreding/lidmaatschap of wisseling van een van beide
organisaties verzoekt. KNVvL en FLRCV respecteren daarbij elkaars
werkgebied.
Jaarlijks bestuursoverleg plannen
Digitaal bestuursdocument inrichten
Samenwerking op eigen websites vermelden
Samenwerking en vertegenwoordiging binnen de EMFU i.o.
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