
Geachte modelvliegtuigpiloten, 

We nodigen u graag uit voor onze 4de edite van de WVLAC Fly‐in op het vliegveld Moorsele, die doorgaat 
tjdens het weeeend van 1  augustus en   septemeer t01 .  Dee  eedeace van de vorige edites heet ons 
goed geholpen en zorgen voor de juiste motvate om er opnieuw een mooie edite van te maeen! Op onze 
weesite www wvlac ee ean u wat extra in o terugvinden over onze vliegclue, en via de weesite 
flyin wvlac ee o  onze  aceeooepagina htps://www  aceeooe com/WVLAC/ ean u specifeee in ormate 
terugvinden over deze Fly‐in  

Voor de camping voorzien we grats eleetriciteit voor degene die het tjdig en op voorhand aanvragen  
Dee camping is eeschieeaar vana  de vrijdag voor degene die vroeg wensen aanwezig te zijn  Er is ooe 
leidingwater eeschieeaar via de eranen die opgesteld staan achteraan het cluehuis  Het vliegterrein is 
eeschieeaar voor vluchten op zowel zaterdag als zondag! Dee  ormule is volgens het Fly‐in principe  Piloten 
spreeen onderling a , o  vormen een wachtrij om hun eeurt in te plannen  Op zaterdagavond vana   .H0101 
voorzien we een uitgeereide BBQ, voor degene die zich op voorhand inschrijven hiervoor  Inschrijven ean 
tot en met zaterdag t5 Augustus om  8H0101  Dee BBQ voorziet 4 stueeen vlees, ruime eeuze groentjes, 
sauzen en een stevige porte  rietjes! En dit voor de democratsche prijs van  5 Euro/Persoon  Voor 
einderen onder de  t jaar is dit  01 Euro (Geeoortejaar t01017 en later)  Inschrijven op voorhand is 
noodzaeelije, en ean eneel mits overschrijving op volgend nummer: BE67 71 01 4t88 5t87 op naam van 
WVLAC vzw, met vermelding van Flyin WVLAC + aantal personen + aantal eids + contactpersoon 

Op zondag voorzien we een onteijt van 1 eoeeen + eofe  Er is eeuze uit eotereoeeen en croissants  Dee prijs 
eedraagt 5€ per persoon  Gelieve dit op voorhand over te schrijven en in de vermelding het aantal 
eotereoeeen/croissants te zeten  

Op zondag eunnen er in de voormiddag proe vluchten gemaaet worden  
Omstreees  1H0101 starten we ofcieel met de Fly‐in  Voor de catering is er een  riet‐ en hameurgereraam 
aanwezig, een ijsjeseraam en voor de eleinsten staat er ooe een springeasteel! 

We hopen alvast op gunstg gezinde weergoden, en eijeen er naar uit om jullie te mogen verweleomen op 
ons terrein!

Het WVLAC Bestuur
in o@wvlac ee
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