
Geachte leden,

Na een steekproefsgewijs gehouden enquête bleken 

de stemmen te staken tussen het NK traditiegetrouw 

in het Hemelvaartweekend plaats te laten vinden of 

gezamenlijk met het Belgisch Kampioenschap. 

Het bestuur heeft beide mogelijkheden onder-

zocht. 

Om zelf een compleet NK te organi-

seren komt het huidige bestuur tijd 

en capaciteit te kort. Naast zitting 

in het bestuur van de Afdeling 

vragen onze dagelijkse werk-

zaamheden ook meer aandacht. 

Bij rondvraag leek er een goede 

mogelijkheid om, zoals al eerder 

gebeurde, het NK in Duitsland te 

organiseren. Echter, toen deze optie 

vorm zou krijgen bleek dat net in dat 

weekend op die plek het Duitse kampioenschap 

zou worden gehouden. 

DUITS KAMPIOENSCHAP

Nederlandse deelname was eventueel mogelijk, maar 

naast de voertaal [Duits] tijdens de competitie, was 

er nog een probleem waar wij moeite mee had-

den. De Duitse organisatie wil een hybride wedstrijd 

organiseren. Dat is een wedstrijd waarbij deels van 

observers, deels van GPS-loggers gebruikt gemaakt 

wordt. Dat is geen goed idee. [Het voert te ver om 

binnen het kader van deze brief in te gaan op het 

hoe en waarom, meer daarover in de Ballonstof 

voorjaar 2006].

Er moest op korte termijn [anderhalve dag] een 

beslissing vallen of het NK in Duitsland dan wel in 

België gehouden zou worden. Met de enquête in het 

achterhoofd en de overweging over het Duits Kampi-

oenschap hierboven ligt de keus voor deelname aan 

het Belgisch Kampioenschap voor de hand. 

Dat wordt daarmee het Belgisch-Nederlands Kampi-

oenschap.

NADERE INFORMATIE 

Belgisch/Nederlands kampioenschap, Balen, België.

11 - 15 augustus 2006

8 wedstrijdvaarten: 

1e vaart vrijdagavond 11 augustus

laatste vaart dinsdagochtend 15 augustus 

WEBsite [nog niet actief]: http://www.balloon-

federation.be/nl/ballonsport/BBT2006

De entry fee is € 350,-  hierin zijn 2 

kaarten voorzien per team. Deze 

kaarten zullen klaargemaakt zijn. Dit 

betekent dat het één kaart uit zijn 

geheel is en dat alle PZ’s er zullen 

opstaan alsook de verschillende toe-

gelaten hoogtes.

Extra kaarten kunnen bij besteld wor-

den aan € 25,- per stuk.

De deadline voor inschrijving is 31 mei 2006.

Wedstrijdleider is Ann Herdewijn, assistent is Patrick 

Alliet, scorer is John Janssen

Het berteft een wedstrijd met obervers, er worden 

geen tasks gezet met loggers.

ACCOMODATIE: 

Er de mogelijkheid in een sporthotel op het vlieg-

veld (loopafstand is 200m), kostprijs is 11 euro per 

persoon per nacht.                                                     

          

Er is ook nog een optie op blokhutten voor 4 tot 6 

personen, dit op een afstand van een kilometer of 

6. Kostprijs is 360 euro per blokhut, deze moeten 

gehuurd worden van vrijdag 11 augustus tot vrijdag 

18 augustus. Deze optie al loopt tot 1 februari. 

Het is dan ook van het grootste belang dat belang-

stellenden hiervoor snel bellen met Luc Herdewijn ( 

0032-497380604). 

Verder is er meer dan voldoende accomodatie in de 

buurt maar aan veel duurdere prijzen.

Meer info volgt zo spoedig mogelijk, maar hiermee 

kunt u alvast uw agenda voor 2006 plannen
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Op de laatste ledenvergadering [februari 2005] heeft 

het bestuur de vraag opgeworpen of de DBCC nog 

wel bestaansrecht heeft. Alle acht aanwezige leden 

struikelden geschrokken over elkaar om te beamen 

dat het bestaansrecht van de DBCC vanzelfsprekend 

was. Om hun gelijk te bewijzen zouden ze onder de 

53 afwezige leden een enquête houden en binnen 

drie weken na de vergadering met een uitslag ko-

men. Het bestuur zou naar aanleiding van die uitslag 

een vergadering uitschrijven, waarbij de voorzitter ad 

interim zou aftreden om plaats te maken voor een 

vaste voorzitter.

Die enquête is niet gehouden en zo is de huidige 

voorzitter ad interim min of meer gegijzeld door de 

DBCC. Een situatie die niet voort kan duren, dat is 

niet goed voor de voorzitter, maar zeker ook niet 

voor de DBCC. 

Een vereniging verdient een bestuur dat een beleid 

wil vaststellen en uitvoeren. Daar dient een ideologie 

achter te zitten en een doel nagestreefd te worden. 

Als dat te hoogdravende taal is in uw oren, meldt 

u dan niet aan als kandidaat voor het bestuur of 

voorzitterschap. Als de DBCC niet meer doet als het 

verdelen van NOC*NSF geld, het beheren van het 

wedstrijdmateriaal en organiseren van het NK, heeft 

ze in mijn ogen geen bestaansrecht. Dan zou een 

sportcommissie effi ciënter werken.

SPORTCOMMISSIE OF VERENIGING?

De DBCC is ontstaan uit onvrede met de prestaties 

en het fi nanciële beleid van de commissie ‘Komeve’ 

en de laksheid van het afdelingsbestuur ten aanzien 

van het wedstrijdvaren. Inmiddels heeft de DBCC 

ook haar fi nancieel defi cit gekend, en de vrijwilligers 

staan niet in de rij om de organisatie van een NK op 

zich te nemen. Wat dat betreft zijn we net zo ver als 

voor de oprichting van de DBCC.  Bovendien is het 

afdelingsbestuur zich tegenwoordig beter bewust 

van haar verantwoordelijkheden op het gebied van 

wedstrijdsport.

Mijn voorstel is dan ook om terug te gaan naar een 

sportcommissie. Voor deze commissie zou een team 

samengesteld moeten worden van een klein aantal 

capabele mensen, die in goede samenwerking de lig-

gende taken op zich nemen. 

Voortgang DBCC
Voor een goed begrip: een commissie werkt onder 

het Afdelingbestuur en legt verantwoording af aan 

het Afdelingsbestuur. Alle zaken die met wedstrijden 

te maken hebben zouden daarmee op de algemene 

ledenvergadering aan de orde komen. Het is daarom 

ook wenselijk dat één van de commissie leden zitting 

neemt in het bestuur van de Afdeling. Uiteraard zul-

len de materiële zaken van de DBCC onder de hoede 

komen van de commissie. Mijns inziens zou een der-

gelijke commissie uitstekend kunnen  werken, beter 

dan een semiet autonome vereniging waar wel acht 

leden op de ledenvergadering komen. 

Ik wil met een voorstel voor zo’n commissie ko-

men op de eerstvolgende ledenvergadering van de 

DBCC. Daar zal ik mijn aftreden als interim voor-

zitter bekend maken. Is er dan geen kandidaat, is 

de DBCC daarmee feitelijk ten einde. Schrikt u nu 

wakker en denkt u: “Over mijn lijk, dat nooit!”  dan 

staat u op als kandidaat voorzitter en onderschrijft 

u het beleidsplan. Wel moet er dan vertrouwen bij 

het afdelingsbestuur bestaan in de door u te volgen 

lijn. Bovendien moet u tot dat besluit komen vóór de 

volgende ledenvergadering van de afdeling in maart 

2006.

Rutger Coucke, voorzitter ad interim 


