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 KONSTITUSIE: IRENE RADIO VLIEËNIERS 

Oorspronklike:  1 Mei 1999 
Gewysig:   5 Augustus 1999 
Gewysig:   11 November 2006 
Hierdie wysiging: 25 Junie 2016 
 

1 NAAM VAN KLUB: 

Die klub sal as Irene Radio Vlieëniers bekend staan, hierna die Klub genoem. 

 

 2 STIGTING EN REGSPERSOONLIKHEID: 

2.1 Die oorspronklike konstitusie is op 1 Mei 1999 goedgekeur en daarna van tyd tot tyd 
gewysig soos hierbo aangedui.  Die Klub word ingevolge en onderhewig aan die 
bepalings van hierdie Konstitusie, en ter vervulling van die doelstellings van die Klub, 
bedryf. 

2.2 Die Klub is nie gestig met die doel om enige sake te doen of handel te dryf met die 
verkryging van wins deur die lede as oogmerk nie. 

2.3 Die Klub is vir sy eie skulde aanspreeklik, en enige hulp van watter aard ook al wat 
aan enige lid, vereniging, klub of liggaam verleen word, sal die Klub nie aanspreeklik 
maak vir die skulde van sulke instansies nie. 

2.4 Die Klub mag in sy eie naam in enige geregshof in die Republiek van Suid-Afrika 
dagvaar of gedagvaar word. Alle prosesstukke, kennisgewings ens. sal beskou word 
as voldoende aan die Klub beteken wanneer dit aan die Sekretaris persoonlik 
beteken is.  Die Sekretaris sal nie persoonlik verantwoordelik wees vir enige verliese 
wat gely word nie. 

 

3 DOEL VAN DIE KLUB 

3.1 Die primêre doel van die klub is om die nodige fasiliteite te skep en op so ‘n wyse te 
bestuur en in stand te hou dat dit vir die lede moontlik sal wees om die sport van 
radiobeheerde vlieg veilig en binne relevante wetgewing te be-oefen.  

3.2 Om alle vorme van die bou en vlieg van radiobeheerde vliegvaartuie te bevorder en 
aan te moedig. 

3.3 Om alle fondse van die Klub soos wenslik of nodig mag wees in die belang van die 
Klub te bestuur. 

3.4 Om deur huur, donasies, bemaking, uitruiling, aankoop of enige ander manier, 
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roerende - of vaste eiendom, hierna genoem "Bates", te verkry en om alle 
eiendomsregte of besit daarvan uit te oefen. 

3.5 Om tot voordeel van die Klub Bates te verkoop, te skenk, te ruil, te verdeel of op 
enige manier van afstand te doen of van die hand te sit. 

3.6 Om tot voordeel van die Klub donasies, bemakings, skenkings en voordele, van 
enige aard deur enige persoon, firma of korporasie of van enige ander bron, aan die 
Klub in te samel, te werf en te aanvaar. 

3.7 Om geld te leen vir die doel van die Klub en om so 'n lening te ontvang deur van sy 
Bates te verpand deur middel van óf 'n notariële verband óf 'n verbandakte. 

3.8   Om enige wapen of uniform te ontwerp, registreer en uit te reik soos vervat in 
relevante wetgewing. 

 

4 LIDMAATSKAP 

4.1 AANSOEK OM LIDMAATSKAP 

4.1.1 Die Klub sal uit minstens tien (10) lede bestaan en ‘n maksimum van 150 gewone, 
studente en junior lede. Daar is geen beperking op Tydelike- en Ere lede nie.  

4.1.2 Lidmaatskap word deur die Bestuur bepaal (sien art 6, 7 en 8). 

4.1.3 Enige persoon wat in radiobeheerde model vliegvaartuie belangstel kan om 
lidmaatskap aansoek doen. 

4.1.4 Aansoek om lidmaatskap word skriftelik op die Klub se amptelike aansoekvorm 
gedoen.  

4.1.5 Alle nuwe aansoeke sal vir die eerste drie (3) maande as tydelike lidmaatskap ge-ag 
word. Permanente lidmaatskap sal in die verloop van die genoemde drie (3) maande 
deur die Bestuur oorweeg word vir goedkeuring. Indien tydelike lidmaatskap nie tot 
permanente lidmaatskap goedgekeur word nie of tydelike lidmaatskap word 
opgeskort, sal die betrokke aansoeker skriftelik deur die Sekretaris 
dienooreenkomstig in kennis gestel word. Lede wat permanente lidmaatskap verwerf 
sal skriftelik deur die Sekretaris in kennis gestel word.   

4.1.6 Die Bestuur mag enige aansoek tot lidmaatskap weier of tydelike lidmaatskap opskort 
sonder om enige rede daarvoor aan die aansoeker/lid te verstrek. In so 'n geval sal 
alle Klubfooie wat daarmee gepaardgaan, aan die betrokke aansoeker/lid 
terugbetaalbaar wees. 

4.1.7 'n Aansoeker is alleenlik geregtig om, na lidmaatskap (tydelik of permananet) deur 
die Bestuur toegeken is, van die voordele en fasiliteite wat deur die Klub gebied word 
gebruik te maak.  

 4.1.8 Opbetaalde lidmaatskap van die “Suid-Afrikaanse Modelvlieg Assosiasie” (SAMAA) is 
‘n voorvereiste vir lidmaatskap tot die Klub. 
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 4.2 LIDMAATSKAPKATEGORIEË  

4.2.1 Gewone lid 

'n Persoon, uitgesonder persone soos omskryf in art 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 en 4.2.6, wat 
lidmaatskap bekom het deur die aansoekprosedure. 

4.2.2 Junior lid 

4.2.2.1 'n Persoon onder die ouderdom van agtien jaar wat lidmaatskap bekom het en wat 
nie 'n Studente Lid soos beskryf in art 4.2.3 is nie; 

4.2.2.2 Wat ‘n skolier is; 

4.2.2.3 Junior lede is nie stemgeregtig nie, maar is andersins geregtig op al dieselfde 
voordele as gewone lede  

4.2.3 Studente lid 

 'n Persoon wat lidmaatskap bekom het en wat as bona-fide voltydse student by 'n 
erkende naskoolse onderriginstansie geregistreer is. 

4.2.4 Tydelike lid 

'n Lid aan wie lidmaatskap in terme van art 4.1.5 toegestaan is. 

4.2.5 Ere-lid 

4.2.5.1 Die Bestuur kan namens die Klub 'n persoon vir Ere-lidmaatskap by 'n Algemene 
Jaarvergadering van die Klub aanbeveel.  Indien die meerderheid lede daartoe 
toestem, word Ere-lidmaatskap aan die genomineerde persoon verleen. Die aantal 
Ere-lede mag nie meer as 10% van die totale ledetal (ingesluit die Ere-lede) wees 
nie. 

4.2.5.2 'n Ere-lid beskik oor alle regte en vryhede van 'n Gewone Lid van die Klub.  

4.2.6 Ere-president 

4.2.6.1 Die Bestuur kan namens die Klub 'n persoon as Ere-President van die Klub by die 
Algemene Jaarvergadering aanbeveel.  Indien die meerderheid van die lede 
teenwoordig by die Algemene Jaarvergadering ten gunste van so 'n nominasie is, 
word die persoon tot Ere-President van die Klub benoem.  

4.2.6.2 Die Ere-President beskik oor al die regte en vryhede soos vermeld in art 4.2.5.2 en 
die volgende:  

4.2.6.2.1 Die Ere-President sal as Beskermheer van die Klub optree en hy moet hom/haar 
beywer om die algemene welsyn van die Klub te bevorder en mag in die verband 
aanbevelings aan die Bestuur doen.  



 

 

 4 

 

 

4.2.6.2.2 Die Ere-President sal as raadgewer optree wanneer hy/sy deur die Bestuur 
hieromtrent genader word. 

4.2.6.2.3 Die Ere-President mag vergaderings van die Bestuur bywoon en hy/sy sal by 
sodanige geleenthede oor dieselfde stembevoegdheid as 'n lid van die Bestuur 
beskik. 

 

5 ANDER KLUBGEBRUIKERS 

5.1 GASTE 

Gaste is persone wat deur bona-fide lede van die Klub uitgenooi word om op die 
betrokke lid se koste en verantwoordelikheid die Klub se fasiliteite te gebruik. Die 
landingsfooie, soos vervat in die Reëls van die Klub, is betaalbaar. 

5.2 BESOEKERS  

5.2.1 'n Besoeker is enige persoon wat nie 'n lid van die Klub is nie en wat van die Klub se 
vliegfasiliteite gebruik wil maak. Besoekers sal slegs toegelaat word om die 
vliegfasiliteite te gebruik indien daar aan die volgende vereistes voldoen word: 

5.2.1.1 Die Besoeker se aansoek om lidmaatskap in proses is, of op die Klub se waglys is 

5.2.1.2 Die Besoeker 'n erkende lid van 'n ander modelvliegklub is en reëlings met die 
Voorsitter of Sekretaris, of indien voornoemde persone afwesig is, met 'n ander lid 
van die Bestuur getref het om van die Klub se fasiliteite gebruik te maak. Die 
landingsfooie, soos vervat in die Reëls van die Klub, is betaalbaar. 

5.2.1.3 Bewys van opbetaalde SAMAA lidmaatskap moet gelewer word. 

5.2.1.4 Aantal besoeke per jaar word beperk tot vier (4) geleenthede. 

 

6 LIDMAATSKAP- EN INTREEFOOIE  

6.1. Lidmaatskap- en intreefooie word tydens die Algemene Jaarvergadering vasgestel. 

6.2 Nuwe aansoekers en Gewone lede betaal die volle intreefooi. 

6.3 Junior lede is vrygestel van intreefooie en betaal slegs die helfte van die normale 
lidmaatskapfooi. Studente betaal die helfte van die normale intreefooi asook die 
helfte van die lidmaatskapfooi. Die eggenotes van "gewone lede" (art 4.2.1) is 
vrygestel van intreefooie, maar betaal die volle lidmaatskapfooi. 

6.4. Die Ere-President en Ere-lede is vrygestel van lidmaatskapfooie. 

6.5 Jaarlikse lidmaatskapfooie is vooruitbetaalbaar vir 'n finansiële jaar en moet binne 
drie maande na die aanvang van die finansiële jaar (dws voor 1 April van elke jaar) 
by die Klub se Tesourier betaal word, tensy ‘n lid oor ‘n ‘n afbetalingsooreenkoms 
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soos in art 6.7 omskryf, beskik.  

6.6 Nuwe aansoekers wat na 1 April om lidmaatskap aansoek doen se lidmaatskapfooie 
is pro-rata betaalbaar. 

6.7 Die volle intree- en lidmaatskapfooie is betaalbaar by aansoek tot lidmaatskap tensy 
daar vooraf toestemming van die Voorsitter verkry is om hierdie fooie oor ‘n termyn af 
te betaal. Die maksimum termyn waaroor die fooie afbetaal mag word is drie (3) 
maande. Lidmaatskap sal eers aan die voornemende lid toegestaan word wanneer 
die volle intree- en lidmaatskapfooie ontvang is. 

6.8 Indien lidmaatskapfooie nie betyds (sien art’s. 6.5 en 6.7) betaal word nie, verbeur 
die lid outomaties sy lidmaatskap en word mee gehandel ingevolge art 8 
(Vervalde/verbeurde lidmaatskap).  

6.9 Enige voormalige lid wat sy lidmaatskap binne drie jaar hernu, is vrygestel van die 
intreefooi 

6.10  Enige lid wat nalaat om die SAMAA lidmaatskap op datum te hou sal nie toegelaat 
word om verder te vlieg nie totdat bewys gelewer word dat die SAMAA lidmaatskap 
hernu is. 

 

7. BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP 

7.1 Indien ‘n lid sy lidmaatmaatskap beëindig is geen ledegeld en intreefooie 
terugbetaalbaar nie. 

7.2 Met die afsterwe van ‘n lid verval lidmaatskap outomaties en is geen fooie 
terugbetaalbaar nie.  

7.3 Wanneer die Klub na ‘n alternatiewe perseel moet skuif en lede hul lidmaatskap om 
 hierdie rede beëindig, is die volgende bepalings met betrekking tot die terugbetaling 
 van intreefooie van toepassing: 

7.3.1 Geen terugbetalings word gemaak aan lede wat reeds een (1) jaar en langer lid van 
die Klub is nie. 

7.3.2 Indien die Klub na ‘n alternatiewe perseel binne die eerste twee (2) maande van ‘n 
nuwe lid se lidmaatskap skuif, is ‘n 100% terugbetaling aan hierdie lid van 
toepassing. 

7.3.2 Indien die Klub na ‘n alternatiewe perseel na die eerste twee (2) maande van ‘n nuwe 
lid se lidmaatskap skuif, word ‘n bedrag van R50-00 per maand van die intreefooi 
afgetrek en die balans word aan hierdie lid uitbetaal.  

 

 

 



 

 

 6 

 

 

8 VERVALDE/VERBEURDE LIDMAATSKAP 

8.1 Wanneer 'n lid se lidmaatskap verval het, of dit verbeur het, en hy/sy wil weer 
lidmaatskap van die Klub bekom, moet die prosedure vir aansoek om lidmaatskap 
ingevolge art 4 gevolg word.  Dieselfde voorwaardes as die van nuwe aansoeke  sal 
van toepassing wees. 

8.2 Wanneer 'n lid sy lidmaatskap verbeur sal geen restant van enige fooie aan hom/haar 
terugbetaalbaar wees nie. 

 

9 VERPLIGTINGE VAN LEDE 

9.1 Die finansiële verpligtinge van elke lid teenoor die Klub sal beperk word tot intree- en 
lidmaatskapfooie. 

9.2. Lede word ingevolge hierdie Konstitusie ook gebind tot die Reëls van die klub en is 
dit elke lid se plig om hom-/haarself te vergewis van alle bepalings vervat in hierdie 
konstitusie.   

 

10 VERHOOR EN SKORSING VAN LEDE 

10.1 Indien die gedrag en/of optrede van enige lid skadelik is vir die karakter en belange 
van die Klub en/of 'n lid minag of oortree die bepalings van hierdie Grondwet of Klub 
reëls van die Klub, het die Klub die reg om dissiplinêr teen so 'n lid op te tree. In die 
geval van sodanige gedrag of optrede, moet die volgende prosedure gevolg word: 

10.1.1 Die Sekretaris moet die betrokke lid skriftelik in kennis stel van die geformuleerde 
klag, met voldoende besonderhede wat betref die aard daarvan, beweerde datum(s) 
van oortreding, bepaling van die Konstitusie of Reëls ter sprake en enige ander 
inligting nodig om te verseker dat die aangeklaagde in staat is om die klag te begryp 
en na behore voor te berei ter opponering van sodanige klag, en ‘n afskrif hiervan 
aan die klaer stuur.  

10.1.2 ‘n Dissiplinere Komitee bestaande uit drie (3) lede, wat nie by die betrokke dispuut 
betrokke is nie, moet deur die Bestuur aangestel word. Hierdie Dissiplinêre Komitee 
moet vir beide die klaer en aangeklaagde aanvaarbaar wees. Indien daar nie tot ‘n 
vergelyk gekom kan word nie, sal die Voorsitter dit na SAMAA verwys om die 
Dissplinêre Komitee daar te stel. 

10.1.3 Die Dissiplinêre Komitee moet binne vier weke na die aanstel van die Dissiplinêre 
Komitee vergader om die klag aan te hoor. Besonderhede van die datum, tyd en plek 
van die vergadering moet skriftelik aan beide die klaer en die aangeklaagde gegee 
word ten minste 21 dae voor die datum en tyd van die vergadering. 

10.1.4 Die Dissiplinêre Komitee moet poog om by wyse van regverdige optrede, 
ooreenkomstig bepalings hieronder uiteengesit die saak te beredder.  

10.1.5 Indien die betrokke lid weens ‘n geldige rede nie voor die Dissiplinêre Komitee kan 
verskyn nie en wil aansoek doen om uitstel van die vergadering, moet sodanige 
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aansoek skriftelik aan die voorsitter van die Dissiplinêre Komitee afgelewer word ten 
minste 24 uur voor die datum en tyd van die vergadering, en indien deur die Komitee 
toegestaan, moet daar op ‘n alternatiewe datum ooreengekom word. Sou die versoek 
om uitstel nie toegestaan word nie, of die betrokke lid nalaat om voor die Dissiplinêre 
Komitee te verskyn sal die vergadering voortgaan in sy of haar afwesigheid en kan 
die Dissiplinêre Komitee, op die getuienis/feite aangebied, enige gepaste sanksie 
teen die betrokke lid instel.   

10.1.6 Die Voorsitter van die Klub behou, ondanks voorgaande, die reg om ‘n buite persoon 
met regsagtergrond aan te stel om as voorsitter van die Dissiplinêre Komitee te dien, 
indien, na sy mening, die meriete van die saak dit regverdig. 

10.1.7 Indien die lid skuldig pleit, en hy deur die Dissiplinêre Komitee skuldig bevind word, 
mag hy redes vir versagting verskaf alvorens ‘n tug toegeken word. 

10.1.8 Indien die lid onskuldig pleit, sal getuienis deur die klaer aangebied word, en, tensy 
die aard van die klag dit regverdig sal sodanige getuienis deur mondelinge getuienis 
aangebied word. 

10.1.9 Die aangeklaagde lid of sy verteenwoordiger (wat ‘n mede klublid of 
regsverteenwoordiger mag wees) mag die getuies roep en getuies onder 
kruisverhoor neem. 

10.1.10 Na aanhoor van alle getuienis, sal die aanklaer en aangeklaagde lid of sy 
verteenwoordiger soos genoem in 10.1.8, ‘n slotrede aan die Dissiplinêre Komitee 
verskaf van waarom die aangeklaagde skuldig of onskuldig bevind moet word. 

10.1.11 Na aanhoor van die slotredes, sal die Dissiplinêre Komitee hul beslissing maak. 

10.1.12 Indien die aangeklaagde skuldig bevind word, mag hy die Dissiplinêre Komitee 
toespreek rakende ‘n gepaste tug, en ten einde enige versagtende omstandighede 
aan te voer welke hy van meing is die Dissiplinêre Komitee moet in ag neem voor 
vasstelling van die gepaste tug. 

10.1.13 Volledige rekord van die hele verhoor, skriftelik sowel as by wyse van ‘n 
bandopname, moet bygehou word. 

10.1.14 Die aangeklaagde mag teen sy skuldig bevinding asook tug appelleer. Sodanige 
appél gebasseer op grondige feite, moet skriftelik aan die Sekretaris binne 14 dae na 
tug oplegging, oorhandig word. 

10.1.15 By ontvangs van die appél, moet die Voorsitter binne 14 kalender dae na ontvangs 
van die kennisgewing van appél deur die Sekretaris, vyf (5) lede wat nie by die 
ondersoek teenwoordig was nie, aanstel wat die Appelkomitee sal vorm. 

10.1.16 Die Appélkomitee sal die appél beoordeel op sterkte van die Dissiplinêre Komitee se 
geskrewe dokumentasie asook die gronde vir appél, en binne twee (2) weke ‘n 
beslissing maak. 

10.1.17 Geen getuienis sal gelewer word nie.  Indien daar na die appélkomitee se mening wel 
onduidelikhede oor die saak bestaan, kan die appélkomitee verdere getuies roep. 

10.1.18 Die beslissing van die Appélkomitee is finaal. 
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10.1.19 Hangende die beslissing van die Appélkomitee sal die tug soos deur die Dissiplinêre 
Komitee opgelê, van krag wees en bly.  

10.1.20 Indien die betrokke lid skuldig aan sy oortreding bevind word, sal ‘n toepaslike tug 
aan hom toegeken word. By gebrek aan handeling binne veertien (14) dae ingevolge 
die tug, sal die lidmaatskap van die betrokke lid outomaties gekanseleer word. 

 

11 BEHEER VAN DIE KLUB 

11.1 Die beheer van die klub berus by die Bestuur wat bestaan uit ‘n Voorsitter, 
Sekretaris, Tesourier, Terreinbestuurder, ‘n Veiligheidsbeampte, Opleidingsbeampte 
en ‘n Modelvliegsport/sosiale beampte. 

11.2 Die Bestuurslede genoem in art 11.1 sal as die “Permanente Bestuurslede” bekend 
staan. 

11.3 'n Verteenwoordiger van enige dissipline in die modelvliegsport, 'n Webmeester en ‘n 
ander beampte kan van tyd tot tyd, soos by die Algemene- of Spesiale Algemene 
Jaarvergadering besluit, tot die Bestuur toegevoeg word. 

11.4 Die Bestuurslede genoem in art 11.3 sal as "Addisionele Bestuurslede” bekend 
staan.  

11.5 Die volgende vereistes is van toepassing met betrekking tot die Bestuur en die 
verkiesing van bestuurslede:  

11.5.1 Enige "Gewone Lid" of "Ere Lid" van die Klub wat reeds een (1) jaar of langer lid van 
die Klub is en teen wie geen skorsingsondersoeke hangende is nie kan op die 
Bestuur dien.  

11.5.2 Die Bestuur word jaarliks tydens die Algemene- of Spesiale Algemene 
Jaarvergadering deur die lede op die hierna uiteengesette metode verkies: 

11.5.2.1 Enige twee lede wat mag stem, is geregtig om 'n lid wat kwalifiseer onderskeidelik te 
nomineer en sekondeer om op die Bestuur te dien.  

11.5.2.2 Enige lid van die Bestuur wie se termyn by die Algemene Jaarvergadering ten einde 
loop, is herkiesbaar sonder nominasie en hy/sy sal as genomineer beskou word 
tensy die lid persoonlik hom-/haarself onttrek.  

11.5.2.3 Alle genomineerdes sal persoonlik tydens die vergadering bevestig dat hy/sy 
verkiesbaar is alvorens sy/haar nominasie deur die vergadering erken kan word. 

11.5.2.4 Indien daar nie genoeg kandidate genomineer is nie, sal die Bestuur, soos na die 
verkiesing saamgestel, die oorblywende vakatures vul deur addisionele gewone lede 
te koöpteer.  

11.5.2.5 Die Bestuur van die Klub se termyn strek oor ‘n tydperk van een (1) jaar en verval 
met die eersvolgende Algemene Jaarvergadering (sien ook art 11.5.2.2).  
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12 FUNKSIES, VERPLIGTINGE EN VOLMAG.  

12.1 BESTUUR 

12.1.1 Om namens die lede van die Klub bindende besluite ten opsigte van die reëls, 
aktiwiteite, eiendom, besigheid en sake van die Klub te neem, bekragtig, bestuur en 
te beheer, ingevolge die Konstitusie, ten einde die Doel van die Klub te verwesenlik. 

12.1.2 Om uitgawes vir lopende onkoste, ooreenkomstig die goedgekeurde begroting, 
voortvloeiend uit art 12.1.1 te administreer. Die Bestuur is nie gemagtig om 
oorspanderings van meer as 20% van die goedgekeurde begroting goed te keur nie. 
Indien oorspanderings van meer as 20% van die aanvanklike goedgekeurde 
begroting be-oog word, moet die Bestuur sodanige goedkeuring tydens ‘n Spesiale 
Algemene Jaarvergadering verkry. 

12.1.3 Om enige vakatures, wat op die Bestuur ontstaan gedurende die diensdoenende 
tydperk, tussen die Algemene Jaarvergaderings, deur koöptering aan te vul. 

12.1.4 Om te vergader soos en wanneer deur die Voorsitter of twee (2) ander lede van die 
Bestuur nodig geag mag word. Notules sal van alle vergaderings gehou word en 
tydens die eersvolgende vergadering vir goedkeuring voorgelê word.  

12.1.4.1 Tydens 'n Bestuursvergadering sal vier (4) lede van die Bestuur 'n kworum vorm. Al 
vier (4) hierdie lede moet "Permanenete lede" van die Bestuur wees. 

12.1.4.2 Die Bestuur sal gevolmagtig wees om skenkings gelykstaande aan vier maal die 
lidmaatskapfooi soos vasgestel op daardie tydstip, aan enige persoon of enige 
instelling te maak. 'n Skenking, groter as die genoemde bedrag, kan alleenlik deur 'n 
Algemene Jaar- of Spesiale Algemene Jaarvergadering goedgekeur word. 

12.1.5 Om beamptes, agente, werknemers of kontrakteurs aan stel om take vir en/of 
namens die Klub te doen, hulle vergoeding te beding, hulle te betaal en hul dienste te 
beëindig wanneer en soos nodig. 

12.1.6 Om relevante Reëls vir die Klub, wat nie strydig is met die Konstitusie nie, op te stel 
en in stand te hou (sien art 18).   

12.1.7 Om skorsingsondersoeke in die belang van die Klub uit te voer. 

12.1.8 Om toe te sien dat alle finansiële verpligtinge wat in enige maand deur die Klub 
aangegaan word, gedurende die volgende maand, of so gou as moontlik daarna, 
betaal word. 

12.1.9 Om in belang van lede se relevante behoeftes op te tree. 

12.2 VOORSITTER 

12.2.1 Om die nodige leiding te neem en toe te sien dat alle ander ampsdraers hulle pligte 
toereikend nakom asook om enige reëlings vir hulp of ondersteuning aan ampsdraers 
te tref. 
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12.2.2 Om hom/haar te beywer en toe te sien dat 'n goeie gesindheid tussen die lede van 
die Klub heers en om dit uit te bou en te bevorder. 

12.2.3 Om, soos en wanneer nodig, relevante dissiplinering van ampsdraers toe te pas.  

12.3 SEKRETARIS 

12.3.1 Om toe te sien dat notules van alle vergaderings gehou, goedgekeur en versprei 
word. 

12.3.2 Om alle korrespondensie in verband met die sake van die Klub te hanteer.  

12.3.3 Om 'n Lederegister van alle lede op datum en in stand te hou. 

12.3.4 Om agendas vir alle vergaderings op te stel en te versprei. 

12.4 TESOURIER 

12.4.1 Om toe te sien dat behoorlike boekhouding van alle finansiële sake van die Klub 
gehou en bewaar word.  

12.4.2 Om toe te sien dat alle rekeninge betaal word.  

12.4.3 Om gelde te ontvang en te boek te stel. 

12.4.4 Om alle finansiële sake (insluitend relevante finansiële state) tydens die 
Bestuursvergaderings en Algemene- of Spesiale Algemene Jaarvergadering voor te 
hou vir goedkeuring. 

 12.5 TERREINBESTUURDER 

Om die nodige reëlings en beheermaatreëls in te stel ten einde toe te sien dat alle 
fasiliteite wat deur die Klub gebruik word in 'n goeie bruikbare toestand gehou word.  

12.6 VEILIGHEIDSBEAMPTE 

12.6.1 Om te verseker dat alle persone ten alle tye en in alle opsigte veilig optree by die 
Klub se fasiliteite. 

12.6.2 Hy/sy is gemagtig om enige ander Gewone Lid aan te wys om met die uitvoering van 
sy/haar pligte behulpsaam te wees of die pligte namens hom/haar uit te voer. 

12.7 MODELVLIEGSPORT/ SOSIALE BEAMPTE 

12.7.1 Om toe te sien dat genoegsame kompetisies en sportdae by/vir die Klub gereël word. 

12.7.2 Om op aanvraag, alle relevante reëls, wat op die sportdissiplines wat hulle 
onderskeidelik verteenwoordig van toepassing is, aan lede beskikbaar te stel. 

12.7.3 Om sosiale geleenthede soos die jaareinddfunksie en of ander funksies te reël en te 
koördineer. 
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12.8 OPLEIDINGSBEAMPTE   

Om alle vliegopleiding wat deur die Klub aangebied word te reël en te koördineer.  

 

13 ALGEMENE JAARVERGADERING 

13.1 DATUM EN PLEK 

13.1.1 Die Algemene Jaarvergadering van die Klub sal jaarliks maar nie later nie as as twee 
(2) maande na die verstryking van die voorafgaande finansiële jaar gehou word. 

13.1.2 Die datum, tyd en plek waar die Vergadering gehou word sal deur die Bestuur bepaal 
word. Lede sal minstens 14 dae voordat die vergadering plaasvind per epos in kennis 
gestel word asook  ‘n kennisgewing sal op die Klub se kennisgewingbord aangebring 
word.  

13.2 KWORUM 

13.2.1 Die lede teenwoordig by die Vergadering sal die kworum vorm. 

13.3 VOORSITTER 

13.3.1 Die Voorsitter van die Klub sal die Voorsitter van die Vergadering wees. 

13.3.2 In die geval waar die Voorsitter van die Klub afwesig is, sal die Bestuur van die Klub 
'n ander Bestuurslid teenwoordig as waarnemende Voorsitter vir die Vergadering 
aanwys. 

13.4 AGENDA 

13.4.1 'n Agenda vir die Algemene Jaarvergadering sal een week (7dae) voordat die 
Vergadering plaasvind, deur die Sekretaris beskikbaar gestel en aan diegene op die 
e-posadreslys versprei word. 

13.4.2 Die Agenda sal op die dag van die Vergadering, voor die Vergadering ‘n aanvang 
neem, onder lede by die Vergadering teenwoordig, versprei word. 

13.4.3 Besprekingspunte wat deur lede op die Agenda geplaas wil word moet ten minste 
veertien (14) dae voor die Vergadering plaasvind met die Sekretaris bevestig word.   

13.5 STEMMING 

13.5.1 Enige opbetaalde lid van die Klub teen wie geen tugondersoeke hangende is nie  sal 
geregtig wees om die Algemene Jaarvergadering by te woon, voorstelle te maak, aan 
besprekings deel te neem en te stem. Junior- en Tydelike lede (art 4.2.2 en 4.2.4) is 
nie stemgeregtig nie. 

13.5.2 Die meerderheid stemme van stemgeregtigde lede teenwoordig sal enige saak, 
behalwe die van skorsing van 'n lid wat hanteer word soos uiteengesit in art 10, 
bepaal. 
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13.5.3 By die Vergadering sal die Voorsitter of Waarnemende Voorsitter 'n beslissende stem 
hê. 

13.5.4 Stemme sal uitgebring word deur hande op te steek of op 'n manier soos deur die 
Voorsitter van die Vergadering bepaal word. 

13.5.5 Elke lid wat mag stem en teenwoordig is, sal geregtig wees om die aantal stemme uit 
te bring in ooreenstemming met die aantal vakatures/ampte wat gevul word.  

 

14 SPESIALE ALGEMENE JAARVERGADERINGS 

14.1 Die Bestuur mag ter eniger tyd as dit nodig of wenslik ge-ag word 'n Spesiale 
Algemene Jaarvergadering belê. 

14.2 Enige lid het ook die reg om aan te vra dat so 'n Vergadering gehou moet word. So 'n 
aansoek moet skriftelik aan die Bestuur, met alle redes verstrek, gerig word. Die 
Bestuur sal dan beslis of so 'n Vergadering geregverdig is aldan nie en sal ook die 
datum en plek vir so 'n Vergadering bepaal. 

14.3 Indien 'n lid 'n versoekskrif met alle redes en ten minste 15 persent van alle 
opbetaalde lede, uitgesonder lede teen wie tugondersoeke uitstaande is,  se name 
en handtekeninge vir so 'n Vergadering aan die Bestuur voorlê, moet die Bestuur so 
'n Vergadering, op 'n tyd wat tussen die versoeker en die Bestuur ooreengekom, belê 
word. 

14.4 'n Spesiale Algemene Jaarvergadering sal op dieselfde wyse as wat die Algemene 
Jaarvergadering, soos beskryf in art 13.1.2 (Kennisgewing van vergadering), 13.2, 
13.3, 13.4.1, 13.4.2 en 13.5 gehou word. 

 

15 OORGANG VAN EIENDOM 

15.1 Die bates van die Klub sal oorgaan op twee trustees naamlik die Voorsitter en die 
Tesourier van die Klub. 

15.2 As die trustees sou nalaat om op te tree of op enige wyse die amp neerlê sal die 
oorblywende lede van die Bestuur plaasvervangers vir die doel nomineer. Die 
genomineerdes sal vir dié doel verantwoordelik bly totdat die Bestuur vir die volgende 
finansiële jaar verkies is. 

15.3 In geval van likwidasie of ontbinding van die Klub sal enige oorblywende bates mee 
gehandel word ooreenkomstig die bekragtiging van die besluite tydens ‘n Algemene- 
of Spesiale Algemene Jaarvergadering. In geval van likwidasie word die relevante 
besluite ooreenkomstig relevante wetgewing mee gehandel. 
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16 FINANSIEËL 

16.1 Die Klub se finansiële jaar sal strek vanaf 1 Januarie van elke kalenderjaar en sluit op 
31 Desember van dieselfde kalenderjaar. 

16.2 Alle gelde wat deur die Klub ontvang word sal in die naam van die Klub by 'n 
geregistreerde handelsbank in die Republiek van Suid-Afrika gedeponeer en gehou 
word totdat dit onttrek word vir gebruik vir doeleindes van die Klub. 

16.3 Alle finansiële onttrekkingsdokumente moet deur die Voorsitter of die Tesourier 
geteken word. 

16.4 'n Jaarverslag, wat 'n opgawe van die finansies van die Klub insluit (sowel as ‘n 
begroting vir die volgende finansiële jaar), sal deur die Voorsitter en Tesourier 
opgestel word en na goedkeuring deur die Bestuur aan die Algemene 
Jaarvergadering vir finale goedkeuring voorgelê word. 

 

17 REGSAANSPREEKLIKHEID  

17.1 Die Klub is geensins aanspreeklik teenoor lede of besoekers/gaste of deelnemers of 
voormelde se afhanklikes vir enige skade wat mag voortspruit uit dood, liggaamlike 
beserings of skade aan of verlies van enige eiendom nie. Die Klub sal ten gevolge 
hiervan nie aanspreeklik gehou word vir skadevergoeding hetsy of ten aansien van 
direkte gevolgskade nie, ongeag of sodanige skade voortvloei uit deelname aan die 
Sport, teenwoordigheid by byeenkomste of aanverwante geleendhede. 

17.2 Lede van die Bestuur sal geensins in hulle persoonlike hoedanigheid aanspreeklik 
wees vir enige aspek wat voortspruit uit hulle dienste aan die lede van die Klub en/of 
die Klub self nie. 

 

18 REËLS VAN DIE KLUB 

18.1 Die reëls van die Klub word saamgevat in die amptelike dokument genoem "REËLS 
VIR IRENE RADIO VLIEËNIERS". 

18.2 Alle byvoegings tot en aanpassings van die reëls (behalwe Konstitusionele reëls) is 
onderhewig aan art 12.1.6 van hierdie Konstitusie. 

 

 

19 WYSIGING VAN BEPALINGS 

19.1 Die bepalings van hierdie Konstitusie mag herroep, vervang of gewysig word by 
enige Algemene- of Spesiale Algemene Jaarvergadering van die Klub.  Enige lid wat 
'n wysiging wil voorstel, moet die voorstel skriftelik aan die Sekretaris, ten minste 
dertig (30) dae voor die datum van 'n Vergadering soos hierbo genoem, besorg. 
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19.2 Die lede sal ten minste veertien (14) dae voor die vergadering skriftelik deur die 
Bestuur oor die aard en omvang van die beoogde herroeping, wysiging of byvoeging 
ingelig word. 

 

20.0 INTERPRETASIE VAN KONSTITUSIE 

20.1 Die Bestuur sal as die Klub se gedelegeerde die Konstitusie interpreteer en sodanige 
interpretasie sal met omsigtigheid geskied ten einde te verseker dat die Doel van die 
Klub, soos uiteengesit in art 3, na behore uitgevoer word. 

 

21 GEWAARMERKTE KONSTITUSIE 

21.1 'n Afskrif van hierdie konstitusie, geteken deur die Voorsitter en die Sekretaris van die 
Klub, dienend op die datum van goedkeuring en/of verandering, sal as 'n 
gewaarmerkte afskrif van hierdie konstitusie dien en so 'n afskrif sal te alle tye ter 
insae by die Sekretaris en/of Tesourier beskikbaar wees. 

 

Geteken aldus 25ste dag van Junie 2016 te Centurion 
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