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RailClub Utrecht lidmaatschapsvormen
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Normaal lidmaatschap
Het normale lidmaatschap van RailClub Utrecht houdt in dat je volledig lid bent en mee doet aan een van onze
modulegroepen voor de schalen H0, TT, N of Z. Je bouwt dus mee aan onze modulebanen en begeleid deze naar
beurzen als de bezetting dat toelaat. Onze vaste club-avond is op woensdag, maar de clubruimte is ook geopend ook
op zaterdag en op andere avonden/dagen als dat nodig is voor je modulegroep. Je kunt gebruik maken van de
faciliteiten in onze clubruimte om aan onze module banen te bouwen. Op de eerste woensdagavonden van de maand
worden volgens een vast programma thema-avonden georganiseerd. Daarbij zijn minimaal 6 workshops per jaar waar
men praktijkervaring op kan doen met onderwerpen als module/baan bouw, verven, verouderen, elektra, rails leggen,
ballasten etc. Ook wordt er halverwege de maand een video-avond georganiseerd, de bar is altijd open op woensdag
en er liggen modelspoor tijdschriften en literatuur ter inzage. Een normaal RCU lid heeft stemrecht bij de ALV en
bepaalt daarmee mede de koers van de vereniging, eventueel als gekozen bestuurslid.
De kosten voor het “volledig” lidmaatschap bedragen in 2016 € 223,00 per jaar, ofwel in maandelijkse termijnen 1
maal € 17,00, plus 11 maal € 19,00, inclusief € 3,00 kosten.
Aspirant/Sponsor lidmaatschap
Het Sponsor of Aspirant lidmaatschap is ingesteld om:
1)
De drempel voor aspirant leden om lid te worden qua kosten te verlagen, en
2)
Diegenen die niet (meer) bouwen maar voor de gezelligheid komen ter wille te zijn.
Aspirant/Sponsor leden zijn welkom op de vaste woensdag-club-avond maar niet op andere dagen. Ze maken ook geen
deel uit van een van de module-groepen, bouwen dus niet mee aan een van de banen en gaan dus ook niet mee naar
beurzen als begeleider. Aspirant/Sponsor leden zijn daarentegen van harte welkom op onze thema-avonden en
kunnen daar hun handen vuil maken bij de door ervaren modelspoorbouwers gegeven workshops. Daarnaast zijn er
ook regelmatig video avonden en komen ander interessante thema’s als modelspoor automatisering aan bod. Een
Aspirant/Sponsor lidmaatschap is dus uitermate geschikt om kennis te maken met onze club en de basisvaardigheden
voor modelspoorbouw op te doen, of als je er “alleen voor de gezelligheid” lid wilt zijn van onze club. Een
Aspirant/Sponsor lid heeft geen stemrecht bij onze Algemene Leden Vergadering (ALV).
De kosten voor het Aspirant/Sponsor lidmaatschap bedragen in 2016 € 90,00 per jaar.
Jeugd lidmaatschap
e
Je kunt vanaf 12 jaar lid worden van RailClub Utrecht, je wordt dan tot je 18 jaar automatisch ingedeeld bij de
Jeugdgroep. Er wordt voor begeleiding voor onze jeugd gezorgd op de zaterdagen, waarbij de clubruimte iedere
zaterdag geopend is van 10:00 tot minimaal 13:00 uur. Je bent uiteraard ook welkom op de woensdagavonden en de
thema- en video-avonden. Je begeleidt de jeugdmodules naar beurzen als de bezetting dat toelaat. Vanaf 18 jaar wordt
de contributie jaarlijks aangepast zodat het jeugdlid op 21 jarige leeftijd de volledige contributie betaalt. Een jeugdlid
heeft geen stemrecht in de ALV.
De kosten voor het jeugd lidmaatschap zijn van 12 tot 18 jaar in 2016 € 65,00 per jaar.
18 jaar: € 100,00; 19 jaar: € 134,00; 20 jaar € 187,00.
Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap is bedoeld voor een familielid van een normaal lid en zijn of haar lidmaatschap is verbonden
met dat volledige lidmaatschap. Dit lidmaatschap tegen gereduceerd tarief is bedoeld om het voor de gezinsleden van
onze normale leden mogelijk te maken deel te nemen aan onze club. Een gezinslid heeft geen stemrecht in de ALV.
De kosten voor het gezinslidmaatschap bedragen in 2016 Euro 65,00 per jaar.
Inschrijfkosten
Voor nieuwe leden brengen wij éénmalig € 5,00 administratie kosten in rekening.
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