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Beste leden,
Vorige week vrijdag was de jaarlijkse ALV. Kort samengevat kan ik stellen dat de bijeenkomst vruchtbaar was. De
financiën hebben een ons een groot deel van de tijd bezig gehouden. Verder hebben we nog geruime gediscussieerd
over hoe dingen beter kunnen op de club. Zaken als “de bar”, “materiaal beheer”, “bouwleiderschap” en “goed
huisvaderschap” zijn besproken en hier en daar zijn voorzichtig wat afspraken gemaakt. Meer hierover kunnen jullie
lezen in deze nieuwsbrief en natuurlijk in het verslag van de ALV, wat ik nog moet uitwerken. Ik beloof jullie dat ik
voor het einde van dit jaar het verslag zal rondsturen.
Groeten,
Jurgen
(secretaris NLC)

Grote club-opruim actie
Waar gewerkt wordt, is het niet altijd netjes opgeruimd. Maar zo nu en dan is het wel nodig om weer even orde
in de chaos te scheppen. Zeker als je bedenkt dat de clubruimte ook een beetje ons visitekaartje is. We willen
namelijk nieuwe leden goed kunnen begeleiden bij hun eerste stappen in hun modelbouw-/vlieg carrière. En
we willen hen ook een beetje ruimte aanbieden om hun werkjes tot de vrijdag erna veilig op te kunnen bergen.
Momenteel is dit bijzonder moeilijk omdat het nogal een rommeltje is in onze clubruimte. Daarom heeft het
bestuur besloten dat er in de kerstvakantie een grote opruiming plaats gaat vinden. Hiervoor is jullie hulp
vereist:
ALLE LEDEN WORDT VERZOCHT OM VÓÓR 26 DECEMBER A.S. AL HUN PERSOONLIJKE
SPULLEN UIT DE CLUBRUIMTE MEE NAAR HUIS TE NEMEN!
Alles wat na 26 december nog aanwezig is in de clubruimte wordt automatisch eigendom van de NLC. Het
bestuur zal dan besluiten wat er met de spullen gaan gebeuren tijdens het opruimen in de week erna. De
schappen, waarop leden tijdelijk hun bouwproject weg kunnen bergen, zullen opnieuw ingedeeld worden.
Misschien dat sommigen van jullie zich afvragen: waarom moet die opruimactie zo rigoureus plaats vinden? De
grootste reden hiervoor ligt eigenlijk in het behoud van onze clubruimte. Tijdens de ledenvergadering is dit ook
ter sprake gekomen. De gemeente wil de huur van onze ruimte flink gaan verhogen. Het moge duidelijk zijn dat
we dit met ons geringe ledenaantal niet op kunnen brengen. Daarom probeert het bestuur met de verhuurder
een overeenkomst te bereiken waarbij we de komende jaren hetzelfde bedrag aan huur blijven betalen als we dit
jaar hebben gedaan. Voorwaarde is wel dat we onze ruimte op incidentele basis beschikbaar stellen voor andere
huurders (natuurlijk volledig in overleg met ons). Om een veilige ruimte te garanderen moet deze dus onder
andere flink opgeruimd worden. De onderhandelingen lopen nog, dus de details liggen nog niet vast. Zodra er
meer duidelijk is, horen jullie dit natuurlijk meteen.
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80 jarig jubileum reünie
Zaterdag 18 oktober j.l. was het feest op het Maldens vlak. Met meer dan 50 mensen, waaronder leden, oud-leden,
familie, belangstellenden en genodigden hebben we een geweldige dag beleefd. Het weer was uitzonderlijk voor de
tijd van het jaar: 20 graden, zon en weinig wind. Dit zorgde ervoor dat we zelfs buiten de hangaar in de zon hebben
kunnen genieten van een heerlijke BBQ en de gezelligheid. In de hangaar is er volop gevlogen met indoor modellen
en buiten op het veld hebben we een half uurtje de gelegenheid gehad om ook wat demo’s te geven.
Kortom het was een reünie om nooit te vergeten. En ik wil bij deze dan ook iedereen bedanken die deze dag
mogelijk heeft helpen maken. Namen noem ik niet, want ik wil niet de kans creëren om iemand te vergeten.
Hier onder zijn wat foto’s te zien, die Marja Lukassen gemaakt heeft gedurende de middag. Er zijn meer mensen die
foto’s hebben genomen, maar op die foto’s heb ik de hand nog niet weten te leggen.
Op naar het volgende jubileum!
Jurgen

De Nijmeegse Luchtvaart Club is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
en is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nr. 40144737

Kerstchucken, 2e kerstdag op Maldens vlak
Zijn jullie al begonnen met het bouwen van een chuck voor onze jaarlijkse NLC traditie, Kerstchucken? Op 2e
kerstdag om 11:00 uur begint het op het Maldens vlak. De wedstrijd gaat in principe altijd door, ongeacht de
weersomstandigheden. Het moet wel erg bar en boos zijn, wil er niemand naar het Maldens vlak komen.
In ieder geval zal er geregeld worden dan restaurant de Zweef-Inn open is, zodat je wel naar binnen kan om, onder
het genot van een warm drankje of wat te eten, jezelf weer op te warmen.
Mocht je nog moeten beginnen met bouwen: op de club zijn alle benodigde materialen aanwezig om nieuwe
chucks te bouwen. Er is super mooi balsahout ingekocht. Er liggen koolstof pookjes. Triplex, lijm en spanlak is er
in overvloed. Kom dus lekker op de club een nieuwe kist bouwen en bereid je voor op dit altijd gezellige
evenement!
Heb je toch nog vragen, neem dan contact op met Jurgen:
e-mail: Jurgen.Maassen@online.nl telefoon: 06 29553724

Agenda:
Vr 5 december
Club gesloten i.v.m.
sinterklaasavond

Di 23 december
Laatste clubavond om je
persoonlijke spullen op te halen en
mee naar huis te nemen!

Vr 26 december (2e kerstdag)
Chuckwedstrijd - Maldens vlak
’s avonds geen club

Vr 9 januari
Nieuwjaarsborrel - Clubgebouw

Za 10 januari
Vliegersvergadering
Bouw & Infra Park, Harderwijk

Inlichtingen
Voorzitter
Leo Voss, mob.: 06-53700506
email: voorzitter@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Secretaris
Jurgen Maassen, mob.: 06-29553724
email: secretaris@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Penningmeester
Mark Rossen, mob.: 06-30590857
email: penningmeester@nijmeegseluchtvaartclub.nl
Bestuur:
email: nlc1934@gmail.com

Za 17 januari
Kouwe Jatten Cup - Garderen

Za 24 januari
Uitsteldatum KJC

Kopij?

Za 7 februari

Mochten jullie zelf een bijdrage hebben voor een volgende
nieuwsbrief, dan kun je die sturen naar
secretaris@nijmeegseluchtvaartclub.nl

NK F3K – Maldens vlak

Za 21 februari
Uitsteldatum NK F3K Malden
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