Huisreglement Drone-Racing Belgium vzw
Drone-Racing Belgium npo House Rules

Drone-Racing Belgium
1.01 Drone-Racing Belgium vzw, afgekort DRB zoals statutair vastgelegd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, is een feitelijke vereniging opgericht te Hasselt,
gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 11 januari 2016, onder het nummer
648.740.948. De vereniging is aangesloten bij de Vereniging voor
Modelluchtvaartsport, onder het nummer 31.
1.01 Drone-Racing Belgium npo (non-profit organisation), DRB in short as statutory
defined at the Kruispuntbank van Ondernemingen, is an unincorporated association founded
in Hasselt, published in the Belgian Statue Book on January 11th 2016, license number
648.740.948. The association is a member of the VML, license number: 31.
1.02 De vereniging heeft als doel o.a. de belangstelling voor drone-racing en
drone-gebruik te bevorderen en zich in het bijzonder te wijden aan de beoefening en
ontwikkeling van de drone-racing sport in het algemeen en daarmee verband
houdende activiteiten in de breedste zin, en dit zonder winstgevend doel voor haar
leden.
1.02 The association’s goal is to improve the interest for drone-racing and the use of
drones and in particular show dedication to exercising and development of the drone-racing
sport in general and all the connecting activities in the broadest sense, without the purpose
of generating profit to its members.
1.03 DRB is gemachtigd dit huisreglement aan te passen als zij daar nood toe zien.
Alle wijzigingen zullen schriftelijk worden meegedeeld aan alle DRB+ leden.
1.03 DRB is allowed to make changes to these rules as they see necessary. All DRB+
members will be notified in writing.

Lidmaatschap / Membership
2.01 DRB+ is een voor ieder vrij toegankelijke vereniging zonder politieke,
religieuze of andere strekkingen, en dit in overeenstemming met de hierna vermelde
voorwaarden.
2.01 DRB+ is a free and open association to everyone, without any political, religious or
other restrictions, under the conditions described below.
2.02 DRB+ lidmaatschap geeft het lid korting op DRB evenementen.
Het geeft ook toegang tot (optioneel) VML lidmaatschap en events exclusief voor
DRB+ leden. Enkel DRB+ leden en DRB ereleden worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de jaarlijkse DRB+ teambuilding.
2.02 DRB+ membership provides the member with discounts on DRB events. It also gives
access to (optional) VML membership and access to events exclusive to DRB+ members.
Only DRB+ and DRB honorary members are invited to participate in the annual DRB+
teambuilding.
2.03 DRB+ lid is al wie: aanvaard wordt door DRB, het opgelegde lidgeld betaald,
zich onvoorwaardelijk houdt aan dit huisreglement (zelfs indien dit de wettelijke
bepalingen nog verscherpt) en zijn of haar profiel op de DRB website volledig en
waarheidsgetrouw heeft ingevuld.
2.03 DRB+ members are those who: are accepted by DRB, have paid the necessary fees,
unconditionally follow these house rules (even if they stricten the rule of law) and has
completed his or her profile on the DRB website truthfully.
2.04

Alle DRB+ leden dienen adreswijzigingen onmiddellijk mee te delen aan DRB.

2.04

Alle DRB+ members need to notify DRB of any address updates immediately.

2.05 Alle DRB+ leden krijgen de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de VML, mits
betaling van de daartoe bestemde lidgelden. Om misbruik te voorkomen verschaffen
wij geen VML lidmaatschap aan niet-DRB+ leden.
2.05 All DRB+ members get the opportunity to join the VML, provided that the needed
membership fees are paid. To avoid abuse, no VML licenses will be provided to non-DRB+
members.
2.06 Door het aangaan van het DRB+ lidmaatschap verbindt elk lid zich om de
reglementen, de statuten van de vereniging en de circulaire CIR/GDF-01 van het DGLV
na te leven. Dit document is te vinden op
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/gdf01nf.pdf.
2.06 By joining DRB+, each member commits himself to the regulations, the articles of the
association and the circular CIR/GDF-01 written by DGLV. This document can be found at
http://mobilit.belgium.be/sites/default/files/downloads/gdf01nf.pdf.
2.07 Elk DRB+ lidmaatschap gaat van start op het moment dat de nodige lidgelden
betaald zijn en loopt af op 31 december van het betreffende jaar. De lidgelden worden
door DRB vastgelegd en zijn de vinden op
http://www.droneracingbelgium.be/info/drbplus.
2.07 Every DRB+ membership starts the moment the necessary fees have been paid and
expires on December 31st of that year. The membership fees are determined by DRB and
can be found at http://www.droneracingbelgium.be/info/drbplus.
2.08 Indien de door DRB opgestelde betalingstermijn van 14 dagen na inschrijving
overschreden wordt, zal de inschrijving nietig verklaard worden en kan een nieuwe
aanvraag pas na 30 dagen gebeuren.
2.08 If payment of the membership fees is not completed within 14 days after submitting
the application, the application will be nulled and a new application cannot be filed before 30
days have passed.

2.09 Er zijn geen beperkingen inzake leeftijd om DRB+ lid te worden. Doch dienen
minderjarige leden steeds vergezeld te zijn van een wettelijke voogd wanneer ze actief
deelnemen op een DRB evenement.
2.09 There is no minimum age to join DRB+. Minors need to be accompanied by a legal
guardian when they actively participate at DRB events.
2.10 Mits een geldige reden heeft DRB het recht om leden niet te aanvaarden of te
schorsen voor bepaalde of onbepaalde duur.
2.10 Provided a valid reason DRB has the right not to accept members or suspend them
for a definite or indefinite period of time.

Evenementen / Events
3.01

De piloten zullen te allen tijde de instructies van DRB opvolgen.

3.01

Pilots will follow DRB instructions at all times.

3.02 DRB+ leden moeten te allen tijde het goede voorbeeld geven op evenementen.
Dit omvat o.a. naleving van het huisreglement, waardig gedrag vertonen, toezien dat
alle veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en toezien op de correcte
afvalverwerking op evenementen.
3.02 DRB+ members will always lead by example. This includes, but is not limited to,
compliance with these house rules, exhibit dignified behavior, ensure that all safety
precautions are respected and ensure the proper waste disposal at events.
3.03 Beschikbaar gesteld materiaal dient met respect behandeld te worden.
Beschadiging van tafels, stoelen, etc zal aangerekend worden aan de betreffende
partij. Dit geldt niet voor onvrijwillige schade aan obstakels waaruit het parcour
bestaat.
3.03 Materials made available should be treated with respect. Damaging tables, chairs,
etc will be charged to the concerning party. This does not apply to involuntary damage done
to obstacles that make up the course.
3.04 Indien er zich problemen voordoen op DRB evenementen met piloten,
bezoekers of omwonenden zal onmiddellijk DRB hierover ingelicht worden.
3.04 In case of problems at DRB events with pilots, spectators or residents, DRB should
be informed immediately.
3.05 Het is de piloten verboden om voor of tijdens het vliegen alcoholische dranken
of andere narcotica te gebruiken. Piloten onder invloed mogen geen toestel meer
besturen diezelfde dag.
3.05 Pilots are forbidden to consume alcohol or any other form of narcotics before or
during their flight. Pilots under the influence of such substances are not allowed to conduct
any flights that day.

3.06 Alle deelnemende piloten moeten hun verkregen identificatie-badges
gedurende het gehele evenement duidelijk zichtbaar dragen om toegang te krijgen tot
de pilotenzone. Deze identificatie-badges zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden
uitgeleend of doorverkocht.
3.06 All participating pilots should visibly display their given identification badge during the
entire event to get access to the pilot area. These badges are strictly personal and should
not be lend out or sold to others under any circumstances.
3.07 De piloten zullen hun toestellen dusdanig construeren en onderhouden opdat
deze in regel zijn met de Belgische wetgeving. Ook zullen de nodige
veiligheidssystemen ingebouwd en correct afgesteld worden. Dit omvat, maar is niet
gelimiteerd tot het correct afstellen van failsafe mechanismen. DRB behoudt zich het
recht om toestellen te weigeren die niet voldoen aan de technische vereisten.
3.07 Pilots should construct their machines in order to fully comply with the Belgian law.
Also, the necessary safety measures shall be implemented and configured correctly. This
includes, but is not limited to the correct configuration of failsafe mechanisms. DRB reserves
the right to deny entries that do not uphold to these standards.
3.08 Bij een crash of ongelukkige landing dienen alle brokstukken van het parcour
verwijderd te worden nadat alle andere piloten geland zijn. Bij beschadiging aan de
eigendom van derden moet DRB onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
3.08 After a crash or rough landing, all bits and pieces should be removed from the track
after all other pilots have landed. When damage to property occurs, DRB should be
immediately notified.
3.09 Het is enkel toegestaan te vliegen in de daarvoor voorziene gebieden. De
piloten dienen plaats te nemen in de pilotenzone. Bij overtreding behoud DRB zich het
recht de betrokkene van het terrein te verwijderen en eventueel andere sancties op te
leggen.
3.09 It is only allowed to fly in the destined areas. Active pilots have to be seated (or
standing) in the pilot area. DRB reserves the right to remove the participant who fails to
follow these rules from the event and potentially impose sanctions.
3.10 Batterijen dienen steeds op een veilige manier worden opgeladen in de
daarvoor voorziene zone. Bij problemen of defecten dient steeds onmiddellijk DRB op
de hoogte gebracht te worden. Er mogen enkel batterijen opgeladen worden indien
het benodigde veiligheidsmateriaal aanwezig is in de laadzone.
3.10 Batteries should only be charged in the designated charge area. In case of problems
or defects, DRB should be informed immediately. Batteries can only be charged if the
necessary safety devices are present in the charge area.

3.11 De piloot welke de FPV frequentie van vliegende modellen stoort wordt
verantwoordelijk gesteld voor eventueel ontstane schade. DRB behoudt zich het recht
de storende piloot in kwestie te dwingen het evenement te verlaten en/of sancties op
te leggen.
3.11 A pilot that disrupts the FPV frequency of a flying drone will be held responsible for
any damage that may occur. DRB reserves the right to remove the pilot from the event
and/or impose sanctions.
3.12 Op alle evenementen van DRB zijn de FAI F3U regels van kracht. Deze zijn te
vinden op http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3FPV_2016. Afwijkingen zullen in
de beschrijving van het evenement of op de dag zelf door DRB meegedeeld worden.
3.12 At all DRB events the FAI F3U rules apply. These can be found at
http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F3FPV_2016. Deviations will be posted in the event
description or announced by DRB on the day of the event.
3.13 Wanneer een piloot zich niet houdt aan het huisreglement of de veiligheid op
een evenement in gevaar brengt, kan door DRB een tijdelijke schorsing of volledige
uitsluiting opgelegd worden. Lidgelden worden in geen geval terugbetaald.
3.13 When a pilot fails to follow any of these rules or compromises the safety at an event,
he or she can be removed from the event, suspended or banned by DRB. Membership fees
will not be refunded under any circumstances.
3.14 DRB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en eventuele schade
aan toestellen als gevolg daarvan.
3.14 DRB cannot be held responsible for accidents that may happen and any damage to
drones that may occur.

Algemeen / General
4.01 Op overeenkomsten afgesloten met DRB is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. In geval van betwistingen is enkel de rechtbank van eerste aanleg van
Hasselt bevoegd.
4.01 Only the Belgian law applies on agreements made with DRB . Only the court in
Hasselt is qualified to handle any disputes.
4.02 Klachten met betrekking tot overeenkomsten met DRB worden gemotiveerd en
binnen 8 dagen na vaststelling per aangetekend schrijven aan DRB te worden
bezorgd. Elke andere vorm van protest of een protest na deze termijn wordt als
laattijdig en ongegrond aanzien. Een niet-gemotiveerd protest wordt steeds als
ongegrond beschouwd. Elk protest dient te worden gemotiveerd zodoende dat DRB
onmiddellijk weet waarover de betwisting gaat.
4.02 Complaints regarding agreements made with DRB should be motivated and
delivered to DRB within 8 days by registered letter. Any other form of protest or a protest
after this deadline will be considered to be unfounded. An unmotivated protest is considered
to be unfounded. Any protest must be justified as such DRB fully understands what the
complaint is about immediately.
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