Aanvraag bevoegdheden ZHVC 2013
Hierbij vraagt ondergetekende de volgende bevoegdheden aan:
Type

ASK-23

ASK-21

DISCUS

		

Elders Lokaal
Overland
Wedstrijden

Ervaring
Let op:
1. Indien u voor het eerst een bevoegdheid aanvraagt dan dient u bij de ervaring het totaal
aantal starts en uren per type in te vullen.
2. Vraagt u t.o.v. het vorig jaar een nieuwe bevoegdheid voor een type aan dan dient u bij de
ervaring voor dat type ook het totaal aantal starts en uren in te vullen. Bij de overige types
behoeft u alleen maar de starts en uren van de laatste 12 maanden in te vullen.
3. Zijn er geen wijzigingen in uw aanvraag t.o.v. vorig jaar dan behoeft u alleen maar de
starts en uren per type van de laatste 12 maanden in te vullen.
4. U dient altijd het totaal aantal overlands per type in te vullen.
5. U dient dit formulier volledig in te vullen anders wordt het niet in behandeling genomen.
Laatste 12 maanden:

Type

Totaal:

Starts

uren

overlands

0

0

0

Starts

uren

overlands

0

0

ASK-23
ASK-21
DISCUS
*
*
*

*) andere types

Totaal

0

Naam en GPL-nr. aanvrager:
Aanvrager bezit de volgende
brevetten:
Doellanding
Aanvrager heeft op (datum)
naar oordeel van een bevoegd
instructeur een geslaagde doellanding gemaakt met de (hoogste type
waarvoor de bevoegdheid overland
wordt aangevraagd)

Datum 1e afgifte GPL
Aanvrager was op (datum)
volgens de Comm. Vliegend Materieel in staat
zelfstandig het (de) aangevraagde type(s) te (de)
monteren.
Naam en handtekening* Comm. Vliegend Materieel:

Naam en handtekening* instructeur:

Aanvrager heeft op (datum)
zijn/haar jaarlijks
check gemaakt met
(naam instructeur).
Naar waarheid ingevuld op

*) Bij digitale verzending
volstaat de handtekening(en)
in het logboek.

Dit formulier opsturen naar M. Hardenberg. (bevoegdheden@zhvc.nl)

Verzenden

Voordat het formulier verzonden wordt deze eerst op uw pc opslaan op uw eigen naam

