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Sportbeleidsplan MACH VZW 2014-2019
Inleiding
Het beleidsplan 2014-2019 geeft een richting aan waarin wij onze vereniging de komende 5 jaar willen
brengen en besturen. De jaarlijkse doelstellingen zullen afgeleid worden van dit beleidsplan. Het beleidsplan
vormt het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvormen, activiteiten en verdeling van de middelen in de club
wordt vorm gegeven.
We blijven actief zoeken naar mogelijkheden om samen met onze leden het aanbod te verbeteren.
MACH vzw is een modelluchtvaartvereniging die behoorlijk aan de weg timmert en dit ook wil blijven doen.
Met dit beleidsplan willen we ons als club manifesteren als een goed draaiende organisatie waar onze leden,
van jong tot oud, met plezier deel van willen uitmaken. Als vereniging zijn wij ook aangesloten bij de
Vereniging voor Modelluchtvaartsport (kortweg VML).
Missie
We richten ons op het bevorderen, het coördineren en het leiden van de modelluchtvaart in al zijn vormen,
waarbij plezier, gezelligheid en sociale binding voorop staan.
We bouwen en vliegen met modelvliegtoestellen. We willen de modelvliegsport promoten, we organiseren
zowel nationale wedstrijden als recreatieve evenementen. Wij moedigen onze leden aan om deel te nemen
aan zowel nationale/internationale competities als aan recreatieve evenementen.
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Ontwikkeling van het aantal leden
Eén van onze grootste aandachtpunten is de ontwikkeling van ons ledenbestand.
De laatste jaren schommelt ons ledenaantal rond 80 actieve leden en 14 steunende leden (leden die niet
actief vliegen in onze club, maar aangesloten zijn uit sympathie en/of als vrijwilliger meehelpen tijdens één
van onze talrijke evenementen).
Wij wensen dit ledenaantal terug op te trekken naar 100 actieve leden, het maximum wat ons praktisch
haalbaar lijkt, dit o.w.v. volgende redenen :
 De beschikbaarheid van ons luchtruim is nu éénmaal gelimiteerd, te veel actieve piloten tegelijkertijd
in de lucht vormt een veiligheidsrisico.
 Onze infrastructuur (kantine) is slechts voorzien voor max. 30 personen.
Niet alleen willen wij het ledenaantal opdrijven, maar wij concentreren ons vooral op het aantrekken van de
jeugd. Wij merken op dat onze hobby een deel van zijn vroegere aantrekkingskracht verloren heeft door het
opkomen van de gaming industrie. Wij willen hier een gezond alternatief aanbieden, tenslotte brengen wij
het grootste deel van onze tijd door op de vliegpiste.
Actiepunten :
 Organisatie van recreatieve evenementen. Onze jaarlijkse paasdropping wordt d.m.v. flyers
aangekondigd in de weide omtrek van onze club. Hierop komen jaarlijks toch zo’n 80 enthousiaste
kinderen op af om de eitjes op te rapen die door modelvliegers worden gedropt.
 Lidgeld zo democratisch mogelijk houden. Momenteel bedraagt dit 40,- voor een junior en 90,- voor
een senior. Wij doen dit door extra inkomsten te halen uit het organiseren van nationale competities
en enkele recreatieve evenementen. In mindere mate halen wij extra inkomsten uit de opbrengsten
van ons clubhuis.
 Wij hebben een aantal instructeurs aangesteld (met veel ervaring in onze hobby) die beginnende leden
kunnen begeleiden tijdens hun eerste vliegervaringen. Deze instructeurs hebben een zender die
uitgerust is met een ‘leraar-student’ kabel en kunnen op elk ogenblik het modelvliegtuig overnemen
van de student, zodat onnodige crashes (en bijhorende kosten) vermeden worden.
 In 2015 hebben wij een flight simulator geïnstalleerd in ons clubhuis. Deze is vooral bedoeld om onze
jeugdige leden ervaring te laten opdoen met modelvliegtoestellen die moeilijker te bedienen zijn dan
hun trainingstoestellen. Ook bij slecht weer kunnen wij op deze manier geïnteresseerden laten kennis
maken met de uitoefening van onze hobby.
 Aanschrijven van ons omringende scholen om onze hobby te promoten. Dit is voorzien voor 2019
wanneer wij ons 50-jarig bestaan vieren.

Model Aero Club Herentals vzw
Email: info@mach-vzw.be

Website: www.mach-vzw.be

Postadres: MACH vzw – p/a O.L.Vrouwstraat 32a, 2220 Heist-op-den-Berg
Maatschappelijke Zetel: M.A.C.H. vzw – Proostenbos – B2200 Herentals

Vrijwilligers
Ook bij onze vereniging merk je dat mensen tegenwoordig, naast hun dagelijks werk, bijna geen tijd meer over
hebben voor vrijwilligerswerk. Willen we als bestuur onze doelstellingen bereiken dan moeten we juist een
beroep doen op heel wat vrijwilligers. Door het benadrukken van het belang, mensen aanspreken en ook het
verhogen van de sociale binding, willen we bereiken dat mensen openstaan voor vrijwilligerswerk. Het
toepassen van een financiële maatregel willen wij zo lang mogelijk uitstellen. We hebben bijna 100 leden en
in principe een groot potentieel. Nadrukkelijk moet in dit verband vermeld worden, dat vele mensen al jaren
veel en goed werk doen in de vereniging. Helaas moeten we vaak terugvallen op dit corps.
Actiepunten:
 De taken verduidelijken en een database opmaken met naam en taak.
 Onze leden aanschrijven voor elk evenement met een overzicht van alle uit te voeren taken.
 Een bedankingsfeest organiseren, onze jaarlijkse Kerstreceptie is gratis voor alle leden en vrijwilligers.
 Vrijwilligers aanspreken op onze jaarlijkse algemene vergadering.
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Communicatie (extern en intern)







Eigen website en info flyers.
Maandelijks is er een bestuursvergadering. De verslagen hiervan zijn te raadplegen in het clubhuis.
Jaarlijks is er een algemene vergadering waarop alle leden (verplicht) worden uitgenodigd.
Organisaties worden aangekondigd via jaar affiche in het clubhuis. Deze kalender wordt ook
gecommuniceerd aan de leden via mail.
Organisatie van onze Paasdropping wordt eveneens gecommuniceerd aan alle inwoners in de weide
omtrek van onze vereniging.
Betrokkenheid van de ouders verbeteren door middel van het houden van BBQ tijdens enkele
recreatieve evenementen (zoals onze clubwedstrijd).
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Wedstrijden / Evenementen
Onze club staat er voor bekend dat wij jaarlijks een heel aantal evenementen organiseren. Dit doen we niet
alleen omdat wij de modelluchtvaartsport in het algemeen willen promoten, maar natuurlijk ook om onze
eigen leden kennis te laten maken met alle facetten die onze hobby te bieden heeft. Wij zijn ervan overtuigd
dat het deelnemen aan wedstrijden (competitief of recreatief) een extra impuls kan zijn om je eigen prestaties
te verbeteren maar ook de sportiviteit en samenwerking tussen de piloten ten goede komt.
Zo organiseren wij jaarlijks volgende evenementen :
 Een Wintercup (‘PinguCup’) eind februari : een vriendschappelijke, internationale wedstrijd waarbij
gevlogen wordt met kleinere ‘hand launched’ werpzwevers.
 Op Paasmaandag, de Paasdropping : hierbij worden paaseitjes gedropt door grotere modelluchtvaart
toestellen. Voor de kinderen en hun ouders/grootouders is dit een hele ervaring !
 Een hukkepak/sleep : hierbij worden grotere zwevers omhoog gesleept door motortoestellen. Op dit
evenement worden ook de piloten van onze zusterclub in Menzelen (Duitsland) uitgenodigd.
 Een recreatieve clubwedstrijd : dit is de dag waarop een aantal ludieke proeven worden
georganiseerd. Ontspanning, gezelligheid en samenwerking staan voorop. Het einde van de dag
wordt afgesloten met een lekkere BBQ (waarop alle leden en partners zijn uitgenodigd) en de
bekendmaking van de ‘clubkampioen’.
 Rondvlucht rodeo : een internationaal evenement waarop gevlogen wordt met toestellen die bestuurd
worden via lange kabels (dus niet op afstandbediening via een zender). Zeer populair evenement dat
ook gecommuniceerd wordt aan alle Belgische modelluchtvaart verenigingen.
 Fly-inn : een recreatieve dag waarop alle disciplines van onze hobby aan bod komen. Dit evenement
staat ook op de nationale VML kalender, zodoende mogen wij die dag ook talrijke piloten van andere
clubs ontvangen.
 F5J : nationale competitie waarbij gevlogen wordt met elektrische zwevers tot 4m spanwijdte.
 Kerstreceptie op het einde van het jaar : alle leden en partners zijn uitgenodigd om een lekker hapje en
drankje te nuttigen in ons clubhuis ter afsluiting van ons werkjaar.
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Financiëel beleid
Wij wensen een gezond financiëel beleid te voeren, uitgaande van volgende basisprincipes :
 Ligelden zo democratisch mogelijk houden (op dit ogenblik bedraagt dit 40,- voor een junior en 90,voor een senior)
 De prijzen in de kantine eveneens zo democratisch mogelijk houden. Meestal zijn het dezelfde 25-30
meest actieve leden die tijdens het weekend de kantine bezoeken. Het bestuur is van mening dat zij
niet dienen op te draaien om ons budget rond te krijgen.
 Extra inkomsten genereren wij hoofdzakelijk uit de organisatie van onze talrijke evenementen die
volledig steunen/draaien op vrijwiliggerswerk.
Het grootste deel van onze inkomsten halen wij uit :
 Lidgelden
 Evenementen
 Kantine
 Subsidies (VML en stad Herentals voor de organisatie van evenementen)
Het grootste deel van onze uitgaven bestaat uit :
 Aankopen kantine
 Bijdrage lidgelden aan VML
 Onderhoud terrein / clubhuis
 Nutsvoorzieningen / verzekeringen
 Eindejaarsreceptie / algemene kosten / …
Op het einde van het werkjaar stelt het bestuur een begroting op, waarbij we uitgaan van een evenwicht
tussen uitgaven en inkomsten. M.a.w. we gaan zeker niet uit van een verlies, maar mikken ook niet op een
overschot aangezien we reeds een veilig reservekapitaal doorheen de jaren hebben opgebouwd om eventuele
tegenslagen op te vangen. Gedurende de laatste jaren heeft deze benadering ons bijna altijd een klein
overschot opgeleverd aan het einde van het werkjaar. Dit is te danken aan de opbrengsten van onze
evenementen.
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GDPR (General Data Protection Regulation)
Wij zijn op de hoogte van de aanstaande verandering die er staat aan te komen rond de privacywetgeving
voor vzw’s.
Het bestuur heeft alle documentatie hieromtrent doorgenomen en is druk bezig met een actieplan voor te
bereiden. Dit wordt uitgewerkt tegen de zomer van 2018.

