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Huishoudelijk Reglement inwendige orde indoor BTMC vzw
1. Wie mag er vliegen?
•

LEDEN van BTMC vzw met een RC vliegtuig of een RC combo lidmaatschap kunnen deelnemen aan
het indoor vliegen en zijn hiervoor ook verzerkerd door de VML en de BTMC vzw Burgerlijke
Aanspraakelijkheids verzekering.

•

NIET LEDEN willen we ook de kans geven deze discipline te ontdekken en laten we toe om 3x te
proberen, nadien worden ze geacht om een lidmaatschap aan te gaan. Aangezien deze personen
niet onder de VML en onze BTMC vzw Burgerlijke Aanspraakelijkheids verzekering vallen raden we
ten stelligste aan dat ze hun eigen Burgergelijke Aansprakelijkheids verzekering aanwenden. Zij
vliegen onder eigen verantwoordelijkheid.

2. Prijs
De toegangsprijs wordt betaald bij AANVANG van de vliegsessie. Gelieve gepast geld mee te nemen.
Er wordt nauwlettend door de coordinator bijgehouden wie er aanwezig is wie er betaald heeft.
•

Tot 31 december 2019
o Leden: 5 EURO per sessie van 3 uur
o Niet leden: 5 EURO per sessie van 3 uur met maximum van 3 sessies

•

Na 1 januari 2020
o Leden: 1 vaste prijs voor alle sessies die later wordt gecommuniceerd
o Niet leden: 5 EURO per sessie van 3 uur met maximum van 3 sessies
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3. Locatie specifieke afspraken
Locatie: Sportzaal De Zande – Campus Beernem - Sint-Andreaslaan 3-7, 8730 Beernem

Deze sportzaal is een onderdeel van de gemeenschapsinstelling De Zande. De Zande biedt plaats aan
meisjes van 12-18 jaar en gezien het gesloten karakter van deze instelling dienen we het huishoudelijk
reglement hieraan aan te passen.

De toegang tot het gebouw en bijhorende sportzaal kan enkel met een badge. Een zaalwachter is niet
aanwezig, wat maakt dat een BTMC indoor coördinator de verantwoordelijkheid voor toegang en afsluiten
van toegangsdeuren op zich dient te nemen. Wees beleefd en hoffelijk t.o.v. deze
coördinatoren/zaalwachters en volg hun instructies strikt op.
Om het geheel van toegang werkbaar te maken voor zowel leden als coördinatoren dienen strikte
afspraken gemaakt te worden:
•

Toegang tot de zaal kan vanaf 5 minuten voor aanvangsuur tot maximum 15 min na
aanvangsuur. Kom dus op tijd want tijdens de vliegsessie worden de deuren niet meer geopend.
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•

Parkeer nooit op plaatsen die voorzien zijn voor medewerkers van De Zande en laat alle
toegangspoorten vrij. Alle toegangen moeten steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten en algemene
veiligheid van het opvangcentrum.

•

Het verlaten van de zaal op het einde van de sessie gebeurt telkens in groep, bij uitzondering kan de
zaal vroeger verlaten worden indien dit 15 min vooraf gemeld wordt aan de coördinator van dienst.

•

Er is een lift aanwezig die enkel kan gebruikt worden voor leden met een beperking en onder toezicht
een coördinator.

•

Toiletten zijn zonder badge toegankelijk.

•

De verlichting van de zaal wordt enkel door de coördinator bedient.

•

Drank is toegelaten maar glazen en flessen zijn verboden. Je neemt ook je lege drank verpakking en
bekers weer zelf mee uit de zaal.

•

Materiaal van de De Zande sportzaal kan aangewend worden mits goedkeuring van de coördinator. Het
materiaal wordt na het indoor event ordelijk op dezelfde plaats dat ze gevonden is teruggeplaatst.

•

Deelnemers aan het indoor event zijn verboden om hun smartphone uit te lenen aan de meisjes die
verblijven in de instelling.

•

Het betreden van de sportzaal kan enkel met aangepast schoeisel – sportschoenen met witte zool.
Eventueel kunnen schoenbeschermers verkregen worden aan 1€ het paar.

•

Afval wordt gescheiden - restafval en pmd.

•

Het nemen van foto’s en filmen is niet toegelaten, ook het verspreiden van foto en of filmmateriaal is
niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn leden van het bestuur omdat er materiaal nodig is om indoor
activiteiten kenbaar te maken naar de buitenwereld, de werking van de club te promoten en de
ledenwerving te stimuleren.

•

FPV vliegen kan indien aangetoond wordt dat er geen “vliegbeelden” worden opgeslagen. Camera en
bijhorende ontvangstapparatuur dienen enkel om het FPV vliegen mogelijk te maken en onder geen
enkel beding om beelden op te slaan.

4. Veiligheid
“Veiligheid is een absolute noodzaak”
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Tijdens BTMC-indoor events zijn volgende veiligheidsafspraken van kracht:
•

Maximum vlieggewicht 250gr inclusief accu en ontvangstinstallatie. Voor drones wordt de
maximale propsize gehouden op 3 inch (7,62cm - diameter).

•

Vlieg niet boven of nabij de hoofden en de pits zone. Moedwillig naar iemand toevliegen en
laattijdig zwenken is verboden en kan leiden tot het weren van de piloot bij volgende events.

•

Blijf hoffelijk bij een botsing, gezien de beperkte ruimte waarin gevlogen wordt, is het normaal dat
er mogelijk "botsingen" optreden met ofwel de muur, de grond of ... een ander toestel.

•

Er worden afspraken gemaakt wat betreft ruimte en plaats:
o

Fixed wing: max 5 fixed-wing toestellen samen in de volledige vliegzone (100% zaal)

o

Helis en (speelgoed) drones: max 5 samen in de vliegzone waarbij heli en drone niet samen
mogen vliegen – een tijdslot wordt ingesteld of de zaal wordt verdeeld (33%)

o

FPV-vliegen (vliegtuigen en drones): er dient zich steeds een buddy naast de piloot te
bevinden, overeenkomstig het VML-reglement. Deze houdt de vliegzone in het oog en
maakt de FPV-piloot attent op mogelijke risico’s. Extra regels gelden bij het FPV vliegen en
worden hieronder verder toegelicht.

•

Publiek/familie, geïnteresseerden en kandidaat leden worden enkel toegelaten na toestemming
van de coördinator en indien zij zich ook houden aan de afspraken hierboven vermeld (zie
hierboven).

•

Geef extra aandacht aan de problematiek van veiligheid tijdens het opladen van lipo's;
brandwerende handschoenen en deken zijn aanwezig voor bescherming van houten zaalvloer. Het
laden van de lipo’s gebeurt op een vaste locatie/stopcontact. Er wordt gevraagd om de lipo
batterijen bij voorkeur reeds thuis op te laden.

•

Het bestuur en/of de coördinator houden zich het recht voor het aantal leden te beperken of te
vermeerderen indien het dat nodig acht voor een goede werking van de indoor sessie

•

De huishoudelijke reglementen van de afgehuurde locaties worden gerespecteerd en zijn ter inzage
op de website www.btmc-fun.be en maatschappelijke zetel.

•

Daar onze vereniging aangesloten is bij de VML moet ook hier de reglementering van de VML
gerespecteerd worden.

•

Indien er schade is aan de vloer of andere onderdelen van de sporthal dan meld je dit steeds aan de
coördinator van dienst. Bij schade is de piloot zelf aansprakelijk. Ga na of uw Burgelijke
Aansprakelijkheid dergelijke zaken dekt.
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•

Gebroken propellers of andere onderdelen van gecrashte drones/vliegtuigen worden steeds
weggehaald van de vloer in de sportzaal. De zaal wordt achtergelaten in de staat zoals ze gevonden
is bij aanvang van het indoor event.

•

Bestuursleden en coördinatoren hebben steeds het recht in te grijpen indien de situatie het vereist.
Als de piloot niet aan deze regels kan voldoen, heeft BTMC vzw het recht om de piloot uit te sluiten
van deelname aan de activiteit. Indien de piloot de regels blijft schenden, kan BTMC vzw overgaan
tot definitieve uitsluiting van toekomstige activiteiten. Reeds betaalde lidgelden worden niet
terugbetaald.

•

Het gebruik van eigen materiaal zoals bogen om door of langs te vliegen is toegelaten. Deze
moeten echter kunnen verplaatst worden als deze andere piloten storen in hun activiteiten.

5. Specifieke regels voor het FPV vliegen
Piloten die FPV vliegen hebben niet dezelfde mogelijkheid om te reageren op hun omgeving. Ze zijn
afhankelijk van hun video signaal om te anticiperen tijdens het vliegen. Tijdens BTMC-indoor events zijn er
daarom volgende afspraken van kracht voor het FPV vliegen:
•

Video kanalen (VTx) worden aan het begin van de bijeenkomst besproken en meegedeeld. Als het
aantal piloten groter is dan het aantal beschikbare kanalen, moeten de piloten om de beurt
hetzelfde kanaal gebruiken. De coordinator zal de VTx kanalen toewijzen. De voorkeur wordt
gegeven aan de R-band gebruiken voor het verdelen van de kanalen. Gelieve op voorhand na te
gaan of je VTx de volgende kanalen ondersteund: R1 - 5658MHz, R3 - 5732MHz, R5 - 5806MHz, R8 5917MHz. Indien nodig kan F7-band (5860MHz) worden gebruikt.

•

VTx-uitgangsvermogen is maximaal 25mW

•

Sluit uw drone/vliegtuig (VTx) niet aan terwijl andere piloten vliegen. Als u om welke reden dan
ook dit moet doen, moet u alle andere piloten van tevoren op de hoogte brengen. Hou een veilige
afstand (ongeveer 7m) aan voordat u uw VTx inschakelt.

•

Schakel de stroom naar uw VTx zo snel mogelijk uit wanneer u de pilootzone nadert met uw
toestel (bijvoorbeeld na de landing) of zet je VTx in PIT-modus.

•

Als er FPV vluchten bezig zijn en je crasht dan wacht je tot er geen toestellen meer in de lucht zijn
om je toestel te recupereren. Toch een toestel gaan halen is volledig op eigen risico, je laat dan ook
zeker aan de anderen weten dat je in de zaal rondloopt.

•

Er is een specifieke opstijg- en landplaats voor fpv drones. Je kan het toestel daar enkel plaatsen of
ophalen bij het landen. Je blijft er in geen geding staan.

•

Alle FPV piloten staan steeds bij elkaar en nemen plaats achter een (veiligheids)net.
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