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1 – Hoe is Drone Club Brabant ontstaan
Drone Club Brabant is een groeiende drone club, onze club is
opgericht op 30 oktober 2021. Stefan zag door de corona een flinke
groei van het aantal drone piloten en besloot Drone Club Brabant op
te richten. Hierbij proberen we elke maand een gezellige drone
meeting te organiseren.
Tot op heden zijn de meetings een groot success. Elke keer mogen
we weer nieuwe mensen ontmoeten uit binnen- en buiten NoordBrabant waarbij een grote groep ook terug komt.
Inmiddels hebben we meer dan 330 leden en aantal mooie
sponsoren die een steentje bij dragen aan de club.
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2 – Ons doel
Drone Club Brabant organiseert elke maand een drone meeting.
Hierbij willen wij elke meeting op een andere locatie plaats laten
vinden. De ene keer is dit aan het water. De andere keer aan de rand
van een oude vestingstad.
Wij vinden het belangrijk dat deze meetings toegankelijk en vooral
gezellig zijn. Iedereen is welkom zonder verdere verplichtingen. Met
of zonder drone.
Tijdens onze meetings kun je lekker vliegen en als je behoefte hebt
aan tips- and tricks kun je ook bij de leden terecht. Uiteraard zorgt
Drone Club Brabant voor een lekker kopje koffie, thee of iets lekkers.
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3 – Lid Worden
Lid worden van Drone Club Brabant kost helemaal niets!
Je kunt je gratis aanmelden via de Facebook groep.
Ook is er een WhatsApp groep aangemaakt waarin leden regelmatig
leuke dingen delen.
Zoals eerder beschreven zitten er geen verdere verplichtingen aan
lidmaatschap. Als je zin hebt om te komen ben je van harte welkom!
Website:
https:// droneclubbrabant.nl/
Facebook link:
https://www.facebook.com/groups/droneclubbrabant/
WhatsApp groep:
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4 – Veiligheid voorop!
Bij Drone Club Brabant vinden veiligheid zeer belangrijk. Wij zorgen
ervoor dat je op flinke afstand kunt zien dat er een meeting gaande
is. We zetten het gebied af met lint, pylonnen of vlaggen. Ook wijzen
we plekken aan waar piloten veilig kunnen opstijgen en landen.
Uiteraard is er binnen de club voldoende kennis beschikbaar omtrent
de geldende wet- en regelgeving. Mocht je daar vragen over hebben
dan kun je altijd terecht om ze te stellen.

\
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5 – Crew Drone Club
De crew van Drone club Brabant bestaat uit:









Stefan
Denise
Maurits
John
Mark
Marwin
Timothy
Gerard

Oprichter/Beheerder
Beheerder
Beheerder
Beheerder
Groepsexpert Drone
Groepsexpert FPV
Groepsexpert Drones & Regelgeving
Moderator
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6 – Donaties
Alles wat Drone Club Brabant doet op het gebied van drone vliegen
en meetings is op vrijwillige basis. Zoals je hebt kunnen lezen bieden
wij elke drone meeting gratis koffie of thee aan met iets lekkers erbij.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige donaties in de
fooienpot of op de donatiepagina.
Alle kleine beetjes helpen ons om deze extra’s te kunnen blijven
bieden.
Waar gaan de donaties naartoe:





Club Ontwikkeling
Onkosten website
Sparen om een vereniging op te zetten
Wat extra’s (lekkers) op te meetings.
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7 – Reglement
Regels tijdens onze drone meetings:
Om de meetings gezellig, leuk en veilig te houden dienen de drone
piloten rekening te houden met een paar regels. Hiermee willen we
gevaarlijke situaties en schade/letsel te voorkomen.













Op verantwoorde wijze gebruik maken van de drones.
Op de aangegeven plaatsen opstijgen en landen (landingpads).
Waarschuw elkaar bij opstijgen en landen.
Vlieg niet boven mensen en houd een veilige afstand tot niet
betrokken personen.
 Minimaal 50 meter horizontale afstand.
 In low-speed modus (cinematic modus) is dit minimal 5
meter horizontal.
Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water.
Houd altijd zicht op de drone. Dit heet Visual Line of Sight
(VLOS).
Je bent in het bezit van minimaal een vliegbewijs A1-A3,
onder de < 250gr adviseren we A1-A3 en boven de 250gr > en
zelfbouw minimaal A1-A3 verplicht en piloten met ROC of
specific categorie zijn uiteraard ook welkom.
De drone is voorzien van een exploitantennummer
Meldt gevaarlijke situaties aan de beheerders.
Gebruik vooral gezond verstand!

Door de beheerders van Drone Club Brabant zal toezicht gehouden
worden op het nakomen van dit reglement. Deelname van een
meeting is ten allen tijde voor eigen verantwoordelijkheid. Drone
Club Brabant is niet verantwoordelijk voor schade en letsel.
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8 – Samenwerkingen
Drone Club Brabant heeft in korte tijd meetings gehouden bij/met
andere clubs en organisaties met groot success en een flinke
opkomst van piloten en bezoekers.
Heeft u interesse om een meeting te plannen met Drone Club
Brabant? Stuur gerust een mail naar:
info@droneclubbrabant.nl
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9 – Sponsors
Drone Club Brabant wil onze sponsoren bedanken voor het
ondersteunen van onze club. Hieronder zie je de bedrijven die Drone
Club Brabant sponsort:
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