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NOTULEN BUITENGEWONE LEDENVERGADERING DBCC D.D. 6 december 2006  

Locatie:   Balloncentrum Amersfoort  

Aanwezige leden:  Rutger Coucke (interim voorzitter)     
Erwin van Dooren (secretaris)     
Arthur van Houdt (bestuurslid) 
Johannes Kooistra 
Pieter Kooistra 
Cees van Helden 
Chris Hartendorp 
Henk Broeders 
Jan Fokken 
Jan Oudenampsen 
Bert Stuiver 
Ronnie Kleinsmit 
Henk Lubbers  

Afwezig met afmelding: Harrie de Greeff     
Sebe Kruijer 
Monique Hoogeslag 
Marléne Cornelis 
Mathijs de Bruijn 
Henk van Kalkeren 
Egbert Oordt 
Berend-Jan Floor 
Hylke Feenstra  
Frank Schweppe      

Agendapunt vooraf verstrekt in uitnodiging: 
1. DBCC verder als vereniging of als commissie  

(Uitgenodigd zijn alle leden die in 2004 of 2005 hun lidmaatschap betaald 
hebben, en waarvan een e-mail adres bekend is)  

- Welkom en opening door interim voorzitter  
Rutger Coucke legt uit dat hij als interim voorzitter alleen de vergadering zal 
voorzitten en verder geen verantwoordelijkheid neemt voor de beslissingen eventueel 
in de vergadering genomen zullen worden. RC legt de verbanden uit tussen de FAI, 
de CIA, de NAC (KNVvL), de afdeling ballonvaren en de enigszins vreemde positie 
van de DBCC daaronder.  
De reden voor de belegde ledenvergadering is het slecht functioneren van de DBCC 
gedurende de afgelopen jaren.  

Om te komen tot een goed functionerende vereniging zal aan de volgende 
voorwaarden moeten worden voldaan:  



- Een volledig functionerend bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) 
- Een functionerende vereniging (ledenadministratie en contributieheffing)  
- Naleving van de statuten en huishoudelijk reglement 
- Het controleren van de financiële administratie door een kascommissie 
- Planvorming (met name financieel) voor waarborging van de continuïteit  
- Begroting om fondsen van NOC/NSF in te vullen 
- Herziening/actualisering van het topsportbeleidsplan volgens voorwaarden van 

Nederlandse sportfederatie (NOC/NSF).   

DBCC wordt aangemerkt als sportcommissie waarvoor een (bescheiden) bedrag 
beschikbaar wordt gesteld door de KNVvL maar dit moet wel vooraf “geoormerkt” 
worden. Wanneer DBCC besluit zichzelf op te heffen, zal het bestuur van de KNVvL 
deze taken terugnemen. Vervolgens zal er een commissie opgericht worden die zich 
alleen met de organisatie van (kwalificatie)wedstrijden zal bezighouden.  
22 februari 2007 is de deadline voor indienen van plannen en een overtuigend bewijs 
te leveren voor continuering/doorstart van de DBCC.  

- Vervolgens stelt Henk Lubbers voor om iedere aanwezige in twee minuten aan te 
geven wat zijn ideeën zijn over het vervolg van de DBCC. Deze zijn in het kort 
weergegeven:    

Jan Fokken – DBCC handhaven 
Chris Hartendorp – de doelstelling, het organiseren van afgevaardigen voor EK en 
WK wordt beter behartigd in vereniging als DBCC in plaats van binnen KNVvL. 
Ronnie Kleinsmit – DBCC is in eerste instantie gebaseerd op enthousiasme, binnen 
KNVvL zal vanwege minder enthousiasme door commercialiteit sport niet goed 
behartigd worden  
Cees van Helden - Tot 2004 heeft DBCC de eigen broek opgehouden, door huidige 
kleine aantal (betalende) leden kan de vereniging niet draaiende gehouden worden.  
Henk Lubbers – sport in de breedte te dragen, anders soortige wedstrijden en 
hierdoor ook leden winnen, DBBC als vereniging handhaven.  
Erwin van Dooren – Twee mogelijkheden; budget verlagen of andere bron aanboren 
voor organisatie van NK, geen voorkeur voor commissie of vereniging. 
Pieter Kooistra - geld is grote probleem wanneer niet voor commerciële wedstrijden 
wordt gekozen, andere kwalificatievorm bedenken. Bij KNVvL geen inspraak wat er 
gaat gebeuren; voorstander van DBCC als vereniging. 
Johannes Kooistra – binnen KNVvL zal verwatering gaan plaatsvinden, DBCC als 
vereniging zal makkelijker kunnen groeien door nieuwe leden te werven. 
Bert Stuiver – Voorkeur voor DBCC als autonome vereniging, belangrijk voor goede 
organisatie; overgangsperiode van 2 jaar inbouwen; stap voor stap opbouwen 
Jan Oudenampsen – gevoel bestaat nog steeds dat er een mogelijkheid is om door 
te starten. Vóór 22-02-2006 plan vormen, in najaar 2007 evalueren. 
Henk Broeders – DBCC door laten bestaan en met de mensen aan de tafel de 
schouders eronder zetten. 
Arthur van Houdt – vereniging doet meer dan commissie qua gevoel. Niet in staat om 
zelfstandig te functioneren qua teruglopend aantal leden, goed planning noodzakelijk. 
Rutger Coucke – voorstander van handhaving DBCC, verschaft identiteit aan 
wedstrijdvaarders, maar ziet ook de problemen voor het handhaven van de DBCC 
als vereniging met name financieel en qua mankracht.  

- RC vat samen dat er een duidelijke behoefte is aan onderscheiding t.o.v. doorsnee 
KNVvL-lid, bij voorkeur in de vorm van een vereniging. 



Maar de DBCC kan niet “leunen” op NOC/NSF, gelden die ter beschikking gesteld 
worden bedragen misschien 7000,- euro (misschien minder). Er zullen dus extra 
inkomsten gezocht moeten worden in de vorm van sponsoren etc.  

In onderling overleg worden de volgende punten vastgesteld om ervoor te zorgen dat 
de DBCC kan voortbestaan  

- Er zal een toezegging moeten komen van de KNVvL afdeling ballonsport ter 
ondersteuning en promotieactiviteiten van de DBCC-activiteiten 

- Om in de toekomst goed te kunnen functioneren zullen de statuten tegen het 
licht moeten worden gehouden en eventueel worden aangepast 

- Er zal een taakverdeling moeten komen; Arthur van Houdt geeft aan de 
huidige activiteiten te willen voortzetten evenals ondergetekende die als 
secretaris zal blijven fungeren. 

- Chris Hartendorp geeft aan interesse om bestuurlijke activiteiten te verrichten 
maar wil niet alleen

 

de leiding nemen en zoekt hiervoor een aantal 
betrokkenen. 

- Er zal een herziening moeten komen van de opzet van kwalificaties voor EK’s 
en WK’s.   

- In het algemeen zal het “Framewerk” moeten worden hierzien waarbinnen de 
DBCC gaat functioneren de komende jaren.  

- Chris Hartendorp stelt voor om een commissie in te stellen die vóór de volgende 
vergadering zal beoordelen of de eerder genoemde eisen van het bestuur KNVvL 
ingevuld kunnen worden. De commissie is als volgt samengesteld:  

- Chris Hartendorp (voorzitter) 
- Jan Fokken  
- Bert Stuiver 
- Ronnie Kleinsmit 
- Arthur van Houdt  

Op 5 februari komen bestuur en commissie bij elkaar waarbij het advies van de 
commissie wordt toegelicht vervolgens zal er een agenda worden opgesteld  
voor de volgende ledenvergadering die gepland is op 22 februari.  

Vervolgens wordt unaniem door de vergadering besloten dat wanneer de “commissie 
Chris” niet komt met een positief voorstel aan het bestuur ter voortzetting van de 
DBCC als vereniging, zal de volgende ledenvergadering een opheffingsvergadering 
zijn. Indien er wel een positief voorstel komt zal er een bestuur benoemd moeten 
worden in de volgende ledenvergadering.   

Het voorstel/advies van de commissie wordt met reden omkleedt en zal voorafgaand 
aan de volgende vergadering gerapporteerd worden aan de DBCC-leden.  

Tenslotte nog enkele mededelingen:  
- De notulen en de nieuwe planning van vergaderingen zullen ook op de op site 

worden geplaatst. 
- Het bedrag dat momenteel op de rekening van de DBCC staat is ter 

beschikking gesteld voor het organiseren van het NK 2007. 
De (interim) voorzitter sluit de vergadering.  

Erwin van Dooren 
Secretaris DBCC 


