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Beste,  

 

DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR HET ZWEEFKAMP 2021: 
 

De Koninklijke Antwerpse Zweefclub Meeuw (KAZM) is een vereniging die ten doel heeft het 

opleiden van zweefvliegpiloten.  

De KAZM organiseert dan ook jaarlijks het zweefkamp; een intensieve vliegperiode waarbij de 

opleiding van haar leden centraal staat.  

 

Ook niet-leden zijn welkom tijdens het zweefkamp om kennis te komen maken met de 

zweefvliegsport. Wij hopen hen te kunnen enthousiasmeren voor onze sport opdat zij 

uiteindelijk ook lid zullen willen worden van onze club. 

 

Wij bieden 2 formules aan voor een deelname van niet-leden aan het kamp.  

 

1. de ‘Eerste deelname’ formule waarbij je voor het eerste deelneemt aan het kamp en 

nog geen lid van de club bent. Hierbij ben je voor de rest van het jaar lid van onze 

club aan gereduceerd tarief. 

2. de ‘Hernieuwing lidmaatschap’ formule waarbij je al eens lid geweest bent van 

onze club, bijvoorbeeld halfjaar lidmaatschap na een deelname en weer wenst deel te 

nemen aan het kamp. Ook hierbij ben je voor de rest van het jaar lid, maar niet meer 

aan gereduceerd tarief. 

 

Voor meer details zie onze ‘Folder zweefvliegstage 2021’. 

 

Door een steeds groter wordend aantal inschrijvingen zien wij ons genoodzaakt een selectie 

te maken uit de aanmeldingen. 

We zullen bij de toekenning van de kampdeelnames dan ook de volgende criteria, in 

onderstaande volgorde, laten meespelen: 

 

- Huidig lidmaatschap KAZM per datum van inschrijving 

- Eerdere deelname(s) aan het KAZM zweefkamp 

- Beschikbaarheid om regelmatig te komen vliegen 

 

 

WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK? 
 

Praktisch gezien betekent dit dat wij de inschrijvingsaanvragen uiterlijk 23 mei 2021 

moeten hebben ontvangen. 

 

Indien er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn voor het aantal aanvragen, zullen wij, 

gebaseerd op bovenstaande criteria, een selectie maken van deelnemers. 

 

Uiterlijk 01 juni 2021 ontvangt u dan van ons bericht met de bevestiging/afwijzing van 

deelname. 

 

U hoeft dus ook nog niet te betalen! De betalingsinstructies komen mee met de 

bevestiging van de deelname. 
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HOE IN TE SCHRIJVEN?  
 

De inschrijvingsaanvraag omvat de volgende in te vullen documenten (allen te vinden op 

www.kazm.be) : 

 

1. Ingevuld en ondertekend “RegistratieOpleiding2021” 

 

a. Zet bij de aanduiding van de club bovenaan: KAZM 

 

 
 

 

 

b. Vul je persoons gegevens en vergeet je Rijksregister Nummer niet 

 

c. Indien minderjarig laat je ouder(s) of voogd tekenen 

 

d. Geef toestemming voor de verwerking van je persoons gegevens 

 

e. Is dit je eerste keer tik dan ‘Nieuwe aansluiting’ aan en indien je voor de 

‘Eerste deelname’ formule hebt gekozen vul dan het onderstaande in 

 

 
 

 

2. Ingevuld en ondertekend “AanvraagInschrijvingZweefvliegkamp2021”  

 

a. Geef duidelijk aan of je je inschrijft voor de ‘Eerste deelname’ formule (1 

en/of 2 weken) of voor de ‘Hernieuwing lidmaatschap’ formule (1 en/of 2 

weken) 

 

 
 

b. Indien minderjarig laat je ouder(s) of voogd mee-tekenen! 

http://www.kazm.be/
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3. Ingevuld, geparafeerd en ondertekend “Kampreglement2021” 

 

a. Teken ook de eerste pagina onderaan! 

 

 
 

b. Indien minderjarig laat je ouder(s) of voogd mee-tekenen! 

 

4. Indien je al eerder op het kamp bent geweest dien je over een medisch attest “EASA 

Klasse 2/LAPL” te beschikken. Stuur een kopie mee met je inschrijving! 

 

 

Stuur deze documenten naar  
Carl Verhoest, Binnenstraat 7, 2270 Herenthout.  
Tel : 0495/ 04 08 42.  
Email: info@zweefkamp.be 

voor 

 23 Mei 2021 

 

 

Tot slot 

Wij hopen van harte dat iedereen zal kunnen meedoen! Het enthousiasme en het plezier dat 

we de afgelopen jaren hebben beleefd tijdens het zweefkamp willen we zeker behouden. 

Het is juist het succes van de afgelopen jaren die ons tot deze inschrijvingsprocedure heeft 

gedwongen. Wij rekenen op uw begrip. 

 

Mocht u verdere vragen hebben m.b.t. de inschrijvingsprocedure dan kunt u uiteraard contact 

met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Carl Verhoest     Sebastiaan Durt 

0495/04.08.42    0483/48.82.79 

E-mail: info@zweefkamp.be   E-mail: info@zweefkamp.be 
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