
KNVvL erkende vliegclub / school



Het lidmaatschap van de club bedraagt € 60,- per jaar.

Hier voor krijg  je:
* De mogelijkheid om een opleiding te volgen   * Theorie avonden
* Recht op het huren van een uitrusting    *  Korting op het liergeld    
* Reserve gooien en reserve pakken  * Goedkope bergvliegcursussen en safari’s
* Korting op aanschaf van vliegmateriaal   * Evenementen op vlieg-, gezelligheids-  
   en educatief gebied

Informatie en secretariaat:
Lucas ten Napel Lombokstraat 14  7556 SM   HENGELO 

  Mobiele telefoon Eurofly:     06   - 54 66 38 93 
   email:    e    info@eurofly.nl

Informatie over betalingen:
Bankrekening:  ABN-AMRO 
 IBAN      NL62ABNA 0494 2573 18    -    BIC   ABNANL2A
 t.n.v. L.H. ten Napel, inzake:  -      Eurofly paragliding
 
 
Stichting Eurofly Paragliding:
Lucas ten Napel Lombokstraat 14  7556 SM   HENGELO





Ondergetekende meldt zich voor 2023 aan als lid/donateur van de stichting Eurofly en is 
daardoor gerechtigd aan alle door Eurofly georganiseerde evenementen deel te nemen.

Naam: ……………………. Voorletters: ……………………. Roepnaam: …………………….

Adres: ………………………………......   Postcode en woonplaats: ....…………………………………...

Geboorte datum: ……………………. Gewicht:  ……………………. kg.   M / V / X

Telefoonnummer: ……………………. Mobiel nummer:      …………………….

E-mail adres: .......……………………..............................

  Ik word lid/donateur.
 Ik meld mij aan voor de volgende opleiding / activiteit::
   basis cursus
   brevet 1 liervliegen
   brevet 2 liervliegen, brevetnummer lier 1:  ……………………........ sinds  …………………….
  brevet 1 bergvliegen in ………………  van  …………………… t/m …………………….
   brevet 2 bergvliegen in ……………… van …………………… t/m  …………………….
   XC training ………..………………… van …………………… t/m  …………………….
   safari ………………………………... van …………………… t/m  …………………….

 Ik ben gebrevetteerd vlieger en in het bezit van:
   brevet 2 liervliegen    brevet 2 bergvliegen    A- Schein    A-Schein + winde  
  brevet 3 liervliegen     brevet 3 bergvliegen    B-Schein    B-Schein + winde
  Ö-Schein    SoPi-Schein      Zwitsers brevet  
  ander brevet namelijk:  …………………………….……….....…………….…………………….
 brevetnummer hoogste brevet: …………………….......  sinds …………………………………

Op mijn brevetten staan de volgende aantekeningen: 
 tandem  lierman  hulpinstructeur  instructeur 



 Ik heb tot nu toe .............. liervluchten en  ................. bergvluchten gemaakt.

 Ik heb een eigen uitrusting, merk: ................ type: ................ jaar: .................

 Ik ben lid van de K.N.V.v.L.   ja / nee lidnummer: ..........................................

 Ik heb in het verleden andere luchtsporten beoefend namelijk: 
            .............................................................................

 Er zijn bijzondere medische omstandigheden die mij bij het beoefenen van het
 schermvliegen kunnen behinderen en waarvan de instructeurs op de hoogte 
 dienen te zijn, namelijk: ...................................................................................

 bij ongeval waarschuwen: 
 
 naam:  ......................     adres:   .....................................................................
 
 plaats: ...................... telefoon:  ...................... relatie: ................................

Ik weet dat schermvliegen een luchtsport is en dat daar specifieke gevaren 
aan verbonden zijn. Behoudens gevallen van grove nalatigheid zal ik de 
instructeurs en de bestuursleden van Eurofly paragliding niet aansprakelijk 
stellen voor ongevallen die gebeurd zijn tijdens door Eurofly paragliding 
georganiseerde activiteiten.

Plaats:  ………………     Datum:  ………………    Handtekening:  .......………

Vul het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in en stuur het op naar:
 Eurofly paragliding  -  p/a   Lombokstraat 14  -  7556 SM  HENGELO 

Maak tevens het geld over op bankrekening:
ABN-AMRO  -  IBAN:  NL62ABNA 0494 2573 18  -  BIC   ABNANL2A  

t.n.v. L.H. ten Napel, inzake Eurofly paragliding 





basiscursus liervliegen: € 130,00 incl. materiaalhuur, incl. 5 vluchten
opleiding brevet 1 lier: €  270,00 incl. materiaalhuur, incl. 15 vluchten 
opleiding brevet 2 lier: 
 prijs per vlucht:  € 12,50 ( €  10 liergeld + € 2,50 begeleiding )
 materiaalhuur: € 5,00 per vlucht
opleiding brevet 1 berg: € 440,00 incl. materiaal en bergvervoer en excl. onderdak

tandemvlucht aan de lier: €  35,00 materiaal inbegrepen
tandemvlucht in de bergen: € 90,00 materiaal inbegrepen, excl. bergvervoer

vrijvliegen (lier): donateurs  niet-donateurs
start- en landingsgeld, liergeld: € 10,00 €  15,00  
materiaalhuur per vlucht: € 5,00 niet mogelijk 

bergvliegcursussen (incl. vervoer) per week:  
in bezit van brevet 1 berg: € 245,00
in bezit van brevet 2 berg: € 175,00 
in bezit van brevet 3 berg: € 145,00 

Safari  € 250,00

materiaalhuur € 250,00 complete set (incl. radio) 
   
lidmaatschap bij alle cursussen verplicht  lidmaatschap    €  60,00  per jaar

 
 26 februari t/m 03 maart Stubaital / Fulpmes (Oostenrijk)
      skiën / vliegen
  vanaf  bergbrevet II/A-Schein   vervoer: auto

 23  april t/m 28 april Annecy (Frankrijk) 
 30  april t/m 05 mei Feltre  (Italië)   
  vanaf  bergbrevet II/A-Schein  vervoer:  auto
  
 24 juli   t/m 28 juli Feltre  (Italië)
 31 juli t/m 04 augustus Feltre  (Italië)
 07 augustus t/m 11 augustus Feltre  (Italië)
 
   vanaf  basiscursus  liervliegen  vervoer:  auto

  21 oktober  t/m 29 oktober Ölüdeniz (Turkije)  
  vanaf  bergbrevet II / A-Schein   vervoer: vliegen



locatie Stegeren:

vanaf Ommen:
de N48 volgen, afslag 
Ommen N340  rich-
ting Coevorden; gaat 
na ± 2 km over in de 
r105. (Coevorderweg), 
dan na 8 km links 
afslaan (Zwarte Pad, 
bij bordje ´Residence 
Belmond´) en direct 
na viaduct links  
(Ondersloot Noord), 
na 500 m. is het veld 
aan de rechterkant.

vanaf Almelo / 
Hardenberg:
de N36 volgen rich-
ting Ommen, bij  de 
rotonde bij de Witte 
Paal richting Stegeren 
(r105 - Ommerweg - 
- Coevorderweg), na 
1,9 km rechts afslaan 
(Zwarte Pad, bij bordje 
´Residence Belmond´) 
en direct na viaduct 
links (Ondersloot 
Noord), na 500 m. is 
het veld aan de rech-
terkant.

vlieginformatie Nederland: 06 54  66 38 93
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NB: parkeren  aan de
Verlengde Elfde Wijk


