
	 Nieuwsbrief Mei 2021

Beste Hawker, 


Er zijn een aantal maatregelen  rond Corona/COVID19 gewijzigd. Helaas gelden 
de wijzigingen nog niet voor ons en blijven alle maatregelen, zoals we die kennen, 
vooralsnog van kracht: 

Ons veld is toegankelijk is voor maximaal 8 personen tegelijkertijd. Een dag blijft 
verdeeld in een 4tal tijdslots van ieder 2 uur. Alle leden kunnen een slot reserveren 
tot het moment dat er 8  reserveringen binnen dat specifieke slot zijn. 

Reserveren kan gedaan op ; 

https://www.thehawksvught.nl/de-club/planning-inschrijfformulier/


 Maar er valt ook wat  nieuws te melden : 


De  wervingscomissie heeft behoorlijk wat werk gemaakt van de flyers. Die zijn 
inmiddels gereed en gedrukt. Een behoorlijk aantal is inmiddels gedistribueerd. 
We zijn benieuwd naar het vervolg.


Vanaf 1 juli moet onze vereniging voldoen aan de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen).Het blijkt dat er voor die tijd iets geregeld moet zijn 
om het bestuur waar te kunnen nemen, mocht het bestuur niet meer in staat zijn, 
zijn taken uit te voeren. Hierom wordt een continuiteitscommissie in het leven 
geroepen. Normaal gesproken doet die commissie niets. Maar bij “ ontstentenis” 
van het bestuur, neemt die commissie de bestuurstaken over totdat de Algemene 
Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen heeft. 

We zijn daarom dringend op zoek naar 2 a 3 leden die zitting nemen in die 
commissie.  


Bij de gemeente Vught heeft het bestuur een tweetal verzoeken neergelegd 

• Het plaatsen van bewegwijzering naar ons veld 

• Het egaliseren en eventueel verharden van het pad langs ons veld.

Met het laatste is al een aanvang gemaakt. Voor verharden wordt nagegaan 
of dit toegestaan is onder het huidige bestemmingsplan.


De activiteitenagenda raakt weer voller : 

3 October : F5B

5 September : Reservering voor IGG

17 Juli Piper Meeting


Een aantal van onze leden, onder aanvoering van Henny van Bavel zijn gestart 
met de realisatie van een toiletvoorziening. De geplande oplevering is in Mei. 
Onno heeft het hout van zijn omheining beschikbaar gesteld voor deze 
toiletvoorziening.


Onlangs  hebben we te maken gehad met een inbraak en vernieling. Politie is ter 
plekke geweest en we hebben aangifte gedaan. Reparatie willen we plannen in de 
2e week van Mei. 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AVG en veiligheid van onze website; We voldoen nog steeds aan onze (wettelijke) 
verplichtingen. Maar qua veiligheid kunnen we mogelijk nog iets verbeteren. 
Bijvoorbeeld het smoelenboek. Alle daarin opgenomen gegevens zijn beveiligd 
met een wachtwoord. Ideeën voor verbetering zijn welkom. Bijvoorbeeld; alleen 
naam en pasfoto toegankelijk maken? 

 

Er wordt momenteel veel gepatrouilleerd in de Gement. Daardoor kunnen ook wij 
wat vaker politiebezoek verwachten. Daarom het verzoek om je zo goed mogelijk 
aan de regels te houden. Een daarvan het het aanwezig zijn van je RDW 
registratie in/op je kist. Zorg daar aub voor.


Lyckele heeft een 115 Ah accu voor het clubhuis geschonken. Er wordt nog in 
detail nagedacht hoe we deze in de energievoorziening opnemen 

Onno blijkt een zonnecel voor het clubhuis te hebben. Als we een omvormer 
hebben voor continu laden, dan begint de energievoorziening er op te lijken. 

Daarom proberen we een kostprijstechnisch gunstig exemplaar te verwerven via 
Ali. 

En we nemen alvast een voorschot op een coronavrije zomer. Er kan weer aan 
BBQen gedacht worden. En om dat mogelijk te maken heeft Onno zijn Weber 
beschikbaar gesteld; waarvoor dank!


Ook in de afgelopen periode zijn er weer leden opgegaan voor hun brevet & dit 
ook in de wacht gesleept :  
	 Tycho (Multikopter-A) 
	 Hein (Zweef_A)


Tenslotte jullie aandacht voor het volgende. De positie van secretaris is vacant. 
Liefhebbers worden dringend verzocht contact op te nemen met het bestuur. 


Met vliegensvlugge groet 
Uw Bestuur. 


