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de Gheynstraat 10, 6717 RG  EDE(gld) 
 tel: 06-55 760 720 - mail: info@dbcc.nl 

 
Notulen algemene ledenvergadering DBCC 2009 

 
Datum en tijdstip: Woensdag 4 maart 2009;  20:00 - 22:00 
 
Aanwezig : Chris Hartendorp  - voorzitter 
   Bert Stuiver   - externe contacten 

Hylke Feenstra - penningmeester 
   Marlène Cornelis  - chief observer 
   Erwin Pellegrom  - secretaris 
   Jos Bouman 
   Henk Broeders 
   Mathijs de Bruijn en vrouw 
   Rutger Coucke 

Frédéric Demenint 
   Erik Jan Doornewaard 
   Jarno Doornewaard 
   Jan Fokken 
   Huib Holsteijn 
   John Jansen 
   Henk Lubbers 
   Harry Tijhuis 
 
Afwezig met kennisgeving:  Judith ten Brummelhuis 

Erwin van Dooren 
Rick de Groot 

     Henk van Kalkeren 
     Johannes Kooistra 
     Pieter Kooistra 
 
 
1. Opening door voorzitter rond 20:00 uur 
 
2. (Ontbreken van de) Notulen Algemene Ledenvergadering 20 februari 2008, 

Het bestuur moest zich verontschuldigen voor het ontbreken van de notulen van de  
vorige jaarvergadering. De reden is dat er een wisseling van secretaris is geweest en door een 
crash van de computer van de oude secretaris de notulen helaas verloren zijn gegaan. De 
voorzitter praat de vergadering daarom bij en noemt als belangrijkste punten de (puntentelling 
voor de) nationale selectie en het aftreden van 2 bestuursleden. 

 
3. Benoeming nieuwe bestuursleden: 

• Erwin Pellegrom - secretaris 

• Marlene Cornelis - chief observer 
De vergadering stemt bij acclamatie in met hun benoeming. Op voorstel van Rutger Coucke 
stemmen de aanwezige leden tevens in om de aftredende bestuursleden, Erwin van Dooren en 
Berend Jan Floor een speldje te geven als dank voor jarenlange bewezen diensten. 

 
4. Jaarverslag 2008  

De secretaris loopt het jaar door en benoemt daarbij de wedstrijden die op de agenda stonden, 
waarvan naast het NK alleen Buren doorgang kon vinden, de andere dagen waren de 
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weergoden ons niet gunstig gezind. Ook de ontwikkelde topsportvisie, de vernieuwde website, 
een tweetal cursussen en het ledenaantal (64, waarvan 23 piloot-leden) passeren de revue.  
Tenvens komt de vraag uit de vergadering of de ledenlijst op de site kan komen en of het 
mogelijk is om alle leden een alert-mail te sturen wanneer er nieuws op de site geplaatst wordt. 
De aanwezige webmaster geeft aan dat dit technisch mogelijk is. Of de ledenlijst zomaar op de 
site beschikbaar komt of dat er bijvoorbeeld eerst ingelogd moet worden, wordt nog uitgezocht. 
 

5. Financieel verslag 2008 door penningmeester 

• verslag kascommissie  
Het mag vermeld worden dat de DBCC er financiëel goed voorstaat. Niet in het 

minst door de nauwgezette wijze waarop penningmeester Hylke Feenstra de zaken strak 
in de hand houdt. . De kascommissie, Johannes en Pieter Kooistra, vraagt de 
vergadering om het bestuur décharge te verlenen. Behoudens enkele kleine 
opmerkingen wordt de boekhouding en de begroting door de leden goedgekeurd. Als 
nieuwe leden van de kascommissie worden Rutger Coucke (voor 2 jaar) en Frédéric 
Demenint (voor 1 jaar) gekozen. 

 
6. Begroting 2009 door penningmeester 

• Vaststellen contributie 2009 
De contributie blijft hetzelfde als in 2008, zijnde €25,- en €50,- extra voor piloten. 

 
7. Voorstel tot wijzigingen Huishoudelijk Reglement DBCC 

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten waren hier en daar wat gedateerd. Enkele 
voorstellen tot wijziging zijn (met een paar aanpasingen/toevoegingen) doorgevoerd. Beide 
documenten zijn vervolgens toegevoegd aan www.dbcc.nl  

 
8. Nationale Selectie Ballonvaren 2009 / WAG / EK2009  

Het afgelopen jaar heeft voor het eerst in het teken gestaan van de nationale selectie. Uit de 
resultaten van het NK en de One Day Fly in Buren is dan ook volgende selectie bepaald: 
Jan Oudenampsen, Jan Fokken, Henk Broeders, Bert Stuiver, Harry de Greeff en Johannes 
Kooistra. Uit deze selectie zullen de afvaardigingen naar het EK en de WAG ingevuld worden. 
Zoals het er nu naar uitziet heeft Nederland 4 plaatsen beschikbaar voor het EK en 1 voor de 
WAG. Matthijs de Bruijn verzoekt het bestuur de lijst met leden van de nationale selectie aan te 
houden bij de selectie, ook voor de WAG. 
Ook zullen de selectieleden voor het eerst deelnemen aan diverse workshops/trainingen, over 
o.a. concetratie en teambuilding. Deze zullen vanuit de KNVvL centraal voor alle nationale 
luchtsportselecties worden georganiseerd. Dit is voortgekomen uit een onlangs gehouden 
topsportdag van de KNVvL. 
 

9. NK2009 : selectie wedstrijden  
Dit jaar is Nederland aan de beurt voor het organiseren van het gecombineerde NK/BK. We 
hebben Mathijs de Bruijn na jarenlange trouwe dienst als deelnemer verzocht om de 
wedstrijdleiding op zich te nemen. Mathijs geeft een toelichting op de manier waarop een aantal 
nieuwe ontwikkelingen zullen worden gebruikt, zoals het varen van de 3D-task “Pie” en het 
scoren met de GPS-track, en geeft aan dat observers een belangrijke rol zullen blijven 
vervullen. Het kampioenschap wordt gehouden van 20 t/m 24 mei 2009 in Wezuperbrug. Ten 
aanzien van het vinden van observers/officials ligt er nog een schone taak in het komende jaar. 
Er heeft zich vanuit Nederland tot nog toe 1 observer aangemeld voor het NK en dat baart 
zorgen. De komend periode zal dan ook intensief gekeken worden om het bestand van 
observers goed duidelijk te krijgen en dit goed te communiceren naar de potentiële observers. 
Getracht zal worden om voor het NK nog iets te organiseren in dit kader. 

 
10. Longjump 2008/2009 

De aanwezige leden worden gewezen op deze mogelijkheid tot het varen van deze wedstrijd en 
de voorzitter geeft aan dat dit nog mogelijk is tot eind maart. 

 
11. Cursus DBCC / Sportberaad KNVvL  
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Voor een cursus die het bestuur wil geven tijdens de Friesland Cup op 21 maart 2009, over 
kaartlezen, GPS gebruik en de rules, is vanuit de zaal weinig belangstelling. De cursus zou dan 
ook vooral nieuwe/aankomende leden moeten gaan bedienen. 

 
12. Rondvraag 

Henk Lubbers: 

• Op 26 september 2009 zal de ODF in Buren weer plaatsvinden. 

• Tijdens de ODF zal niet met loggers maar, zoals atijd, met observers worden gewerkt. 
 

Rutger Coucke: 

• Heeft nog een voorzittershamer, Rutger zal er voor zorgen dat deze naar de voorzitter komt. 

• Vraagt om het ledenbestand, dit zal door de penningmeester (die het ledenbestand 
beheerd) worden toegezonden. 

• Waarom is het logo van het NK niet meer aanwezig op de site? Om deze omissie recht te 
zetten zal hij het logo (aangepast aan 2009) toezenden. 

 
Jan Fokken: 

• Moeten er, mede in verband met de ranking, geen loggers worden gebruikt op de ODF’s. 
Reactie bestuur: ze zullen inderdaad minimaal ter controle van PZ’s en het verlagen van het 
benodigd aantal mensen ingezet moeten gaan worden. 

 
Jarno Doornewaard: 

• Nodigt iedereen uit om naar de Ballondag 2009 is Oosterwolde te komen.  
 

Harry Tijhuis: 

• Geeft aan dat hij na 60e verjaardag geen CPL meer krijgt, wil weten of hij hierna (met een 
BPL?) nog in het buitenland en op wedstrijden mag varen. 

 
Henk Broeders: 

• Vraagt of bij het gebruik van loggers de GPS van de piloot dienst doet als backup? Reactie 
bestuur: dit is inderdaad de bedoeling. 

• Deelt zijn slechte ervaring over de onmogelijkheid van het uitlezen van zijn Garmin GPS 
60SX door de wedstrijdleidng bij een recent door hem gevaren wedstrijd. 

 
 
Erwin Pellegrom 
Secretaris DBCC 

 
 


