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

Notulen algemene ledenvergadering DBCC 2010

Datum en tijdstip: Donderdag 25 februari 2010;  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
Judith ten Brummelhuis
Rutger Coucke
Erik Jan Doornewaard
Brend Jan Floor
Jan Fokken
Sanne Haarhuis
John Jansen
Henk van Kalkeren
Johannes Kooistra
Henk Lubbers
Caroline Splinters

Afwezig met kennisgeving: Jean Louis Becker
Erwin van Dooren
Jarno Doornewaard
Huib Holsteijn
Stijn Staelens
Harry Tijhuis
Norma van der Valk
Tommie Witteveen

1. Opening door voorzitter rond 20:00 uur

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2009
De notulen worden ongewijzigd gearresteerd. Wel worden er enkele vragen gesteld:
- Henk Lubbers vraagt om vaker alerts te sturen, De secretaris geeft aan dat de alert-functie 

recent actief is geworden en sindsdien bij elk bericht wordt gebruikt.
- Verder is Henk Lubbers benieuwd naar de workshops van de selectieleden, dit zal 

behandeld worden in agendapunt 10.
- Henk Broeders vraagt om het zijn mail-adres aan te passen vwb de alert. De secretaris zegt 

dit toe.
- Verder vraagt Henk Broeders wanneer de ledenlijst op de site komt en een eventuele 

inlogmogelijkheid. Het bestuur geeft aan hier nog in overleg over te zien. De meningen 
omtrent de privacy van deze gegevens zijn verdeeld. Henk Broeders doet het voorstel om 
de leden eerst om toestemming te vragen.

- Tenslotte wordt besloten om de notulen op de site te publiceren, dit geldt ook voor deze 
notulen, uiteraard in concept-vorm.
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3. Bestuurs samenstelling:
Marlène Cornelis treedt af als chief observer, zij wordt door de voorzitter bedankt voor al het 
werk dat zij heeft gedaan (zie ook agendapunt 6a). De vergadering stemt bij acclamatie in met 
de benoeming.van Sanne Haarhuis als hun nieuwe chief observer.

4. Jaarverslag 2009
De secretaris loopt het jaar door en benoemt daarbij de wedstrijden die op de agenda stonden, 
waarvan naast het NK ook de Fryslan Cup, de OneDayFly in Buren en de challenge in Olen (B) 
doorgang konden vinden. Ook de (Nederlandse deelname aan) EK en de WAG passeren de 
revue. Verder is er een observercursus geweest, mede hierdoor is het ledenaantal gestegen 
van 64 naar 75 (10 officials en 1 piloot erbij).

5. Financieel verslag 2009 door penningmeester
De penningmeester deelt de winst- en verlies rekening uit en geeft een korte toelichting. Zo 
wordt de post ‘diversen’ toegelicht. Hierin zit namelijk het inschrijfgeld voor de Nederlanse 
deelnemers aan het EK. Het hoge bedrag op de post ‘materiaal’ wordt verklaard door de 
aanschaf van wedstrijdkaarten en nieuwe markers.
Jan Fokken vraagt waar de bijdrage aan het NK van de Keijzer staat. De penningmeester geeft 
aan dat deze is ondergebracht bij ‘opbrengsten NK’.

• verslag kascommissie 
De kascommissie, Rutger Coucke en Erik Jan Doornewaard (welke op het laatst 

Frédéric Demenint verving) vraagt de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. 
Behoudens enkele kleine opmerkingen wordt de boekhouding en de begroting door de 
leden goedgekeurd. Als nieuw lid van de kascommissie geeft Henk Lubbers zich op voor 2 
jaar. Rutger Coucke blijft, zoals vorig jaar reeds afgesproken, nog 1 jaar lid.

6. Begroting 2010 door penningmeester
De begroting wordt kort toegelicht. Buiten het verzoek nogmaals achter de bijdrage van de 
KNVvL afdeling ballonvaren aan te gaan zijn er verder geen vragen over.

• Vaststellen contributie 2010
De contributie blijft hetzelfde als in 2009, zijnde €25,- en €50,- extra voor piloten.

6a. Extra agendapunt: DBCC-speldjes
De voorzitter deelt speldjes uit aan Berend Jan Floor en Marlène Cornelis waarbij wordt 
stilgestaan bij hun lange carrière bij de DBCC. Ook naar de helaas verhinderde Erwin van 
Dooren zal een speldje gaan.

7. Nationale Selectie Ballonvaren 2010 / WK2010 
Uit de resultaten van de Fryslan Cup, het NK, de OneDayFly in Buren en de challenge in Olen is 
de volgende selectie bepaald: Henk Broeders, Johannes Kooistra, Jan Oudenampsen, Jan 
Fokken, Bert Stuiver en Jean Louis Becker. Uit deze selectie zullen de afvaardigingen naar het 
WK ingevuld worden. Zoals het er nu naar uitziet heeft Nederland 4 plaatsen beschikbaar voor 
het WK. Het bestuur heeft de eerste 4 uit de lijst gevraagd en na hun accoord doorgegeven aan 
Matthijs de Bruijn. Hij zal hun namen doorgeven aan de organisatie. Bert Stuiver is de 1e 

reserve.
Ook kunnen de selectieleden weer deelnemen aan diverse workshops/trainingen. Deze zullen 
vanuit de KNVvL centraal voor alle nationale luchtsportselecties worden georganiseerd.

8. Nationale Selectie 2010 : selectie wedstrijden 
Momenteel zijn de Exel Cup (20/21 maart), Het NK (12-16 mei) en de OneDayFly in Buren (25 
september) de wedstrijden die op de lijst staan. De Fryslan Cup zal eventueel ook nog worden 
gehouden in het najaar. Tenslotte ligt er de vraag bij de Belgische ballonfederatie om ook 2 
wedstrijden aan te geven (1x voorjaar en 1x najaar) zodat deze aan de lijst kunnen worden 
toegevoegd.
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8a. Extra agendapunt: NK2011
Het bestuur vraagt de aanwezige leden om me te denken over een lokatie voor het NK2011. De 
leden geven aan zeer tevreden te zijn over Wezuperbrug. Na een korte toelichting van Bert 
Stuiver over de reden van de vraag: “dat het misschien tijd wordt dat de kennis over het 
organiseren van een NK verspreid wordt” geven de leden aan mee te gaan denken. Een 
concreet voorstel komt er nog niet.

9. Longjump 2009/2010
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. Er volgt een discussie over de 
huidige vorm van de Long Jump, misschien moet het volgend seizoen anders. Dit zal dan wel 
op tijd in gang moeten worden gezet.

10. Cursus DBCC / Sportberaad KNVvL 
Sanne Haarhuis geeft aan de er ook dit jaar weer een observercursus komt, vermoedelijk op 24 
april. De cursus van vorig jaar heeft er mede voor gezorgd dat er ook dit jaar voldoende NL-
observers zijn op het BK/NK (stand 25-02: 12). Bert Stuiver is bezig om een cursus “gebruik 
OziExplorer” te maken, dit in de vorm van een presentatie en een workshop.
Zodra er data definitief zijn zal er een bericht op de site komen (met alert).
Vanuit het sportberaad het bericht dat er een topsportdag is geweest met als thema: inkomsten 
(o.a. uit sponsering). Wat tijdens deze dagen opvalt is de mate van professionalisering van de 
afdeling zweefvliegen. Verder is er op 16 maart een cursus ‘mindsetting’. Ook is er nu een 
topsportcoördinator in de persoon van Frouwke Kuijpers.

11. Rondvraag

Henk Lubbers:
• Waarom wordt er geen melding gedaan over het BK/NK2010 en het hoge aantal 

deelnemers? Deze omissie wordt door het bestuur goed gemaakt met wat meer 
detailinformatie.

Jan Fokken:
• Waarom zijn er nog geen gelden ontvangen van de KNVvL afdeling ballonvaren? Zowel de 

bijdrage aan het NK2009 van € 2.500,- als een bijdrage voor de inschrijving van de 
Nederlanse deelnemers aan het EK2009 zijn reeds gedaan, helaas tot op heden zonder 
succes. De voorzitter gaat dit bij het volgende KNVvL-bestuursoverleg wederom 
aankaarten.

Henk Broeders:
• Vraagt om het zijn mail-adres aan te passen vwb de alert. De secretaris zegt dit toe.
• Vraagt wat te doen met de ene grote naamplaat op de beker van het NK. De voorzitter zal in 

overleg met Henk Broeders naar een oplossing zoeken.

Erwin Pellegrom
Secretaris DBCC
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