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STATUTEN 

VAN DE 
DUTCH BALLOON COMPETITION CLUB 

 

Artikel 1: naam en zetel 

1. De naam van de vereniging luidt: Dutch Balloon Competition Club. De officiële afkorting 
van de naam is: DBCC. 

2. De vereniging is gevestigd te Breukelen en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging voor Luchtvaart, afdeling Ballonvaren, in Den Haag, hierna te noemen: KNVvL. 
De  KNVvL is aangesloten bij de Fédération Aeronautique Internationale, ook wel te 
noemen: FAI, te Parijs. 

Artikel 2: inrichting 

1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene ledenvergadering, alsmede 
de personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene vergadering 
belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door het bestuur of de 
algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

Artikel 3: duur en boekjaar 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 4: doel en middelen 

1. De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van de wedstrijdsport ballonvaren in de 
meest ruime zin. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van wedstrijden, 
waaronder de Nederlandse Kampioenschappen namens de afdeling Ballonvaren van de 
KNVvL, het opleiden van wedstrijdwaarnemers ("observers") en het begeleiden van 
recordpogingen. 

Artikel 5: leden 

1. De vereniging kent de volgende categorieën leden, die verschillende contributie betalen: 

• leden wedstrijdpiloten 

• leden observers 

• leden officials 

• overige leden. 
2. Leden wedstrijdpiloten zijn zij die actief willen deelnemen aan door de vereniging te 

organiseren wedstrijden. Zij zijn in het bezit van het Bewijs van Bevoegdheid Ballonvoerder 
(Free Balloon Pilot's Licence), zijn lid van de KNVvL en hebben een sportlicentie van de 
Fédération Aeronautique Internationale. Leden piloten kunnen tijdens door de vereniging 
georganiseerde wedstrijden ook functies vervullen als genoemd in lid 3. 

3. Leden observers en leden officials zijn zij die actief aan wedstrijden willen deelnemen als 
wedstrijdwaarnemer of een actieve rol in de wedstrijdleiding willen vervullen. Combinatie 
van deze functies is toegestaan. 
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4. Overige leden zijn zij die een actieve interesse hebben in de ballonvaart als wedstrijdsport, 
maar niet aan wedstrijden willen deelnemen in een functie als genoemd onder de leden 2. 
en 3. 

5. De minimum leeftijd voor toelating als lid van de vereniging bedraagt zestien jaar. 
6. Over toelating als lid van de vereniging beslist het bestuur. 
7. Naast leden, als genoemd in lid 1., kent de vereniging ereleden en aspirant-leden. 
8. Aspirant-leden zijn personen jonger dan zestien jaar. Ofzij gedurende door de vereniging 

georganiseerde wedstrijden een functie als genoemd onder lid 3. mogen vervullen, wordt 
per geval bepaald door het bestuur. 

Artikel 6: verplichtingen 

1. De leden zijn verplicht de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging na te 
leven. 

2. De leden mogen de belangen van de vereniging niet schaden. 
3. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, 

dan nadat het bestuur daartoe door de algemene ledenvergadering bevoegd is verklaard. 

Artikel 7: tuchtrechtspraak 

1. Strafbaar is het handelen of nalaten in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement 
en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging 
worden geschaad. 

2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1, alsmede in 
geval van grove overtreding van de wedstrijdbepalingen, zoals vastgelegd in de Uniform 
Model Rules van de International Ballooning Commission van de Fédération Aéronautique 
Internationale, de volgende straffen op te leggen: 

• berisping 

• boetes 

• schorsing 

• ontzetting (royement). 
3. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor een maximum periode van één jaar. 

Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot de algemene 
ledenvergadering en kan hij aldaar niet aan een stemming deelnemen. Gedurende de 
periode van schorsing kan een lid niet deelnemen aan door de DBCC georganiseerde 
wedstrijden. Bovendien kunnen hem gedurende deze periode ook andere aan het 
lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd. 

4 a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate in 
strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of besluiten van organen van de 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 b. Ontzetting kan slechts, op voorstel van het bestuur of 2/3 van de leden, worden  
uitgesproken door de algemene ledenvergadering, die daarbij met meerderheid beslist. 

 c. Nadat de vergadering tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid zo spoedig 
mogelijk hiervan door middel van een aangetekend schrijven, met opgave van redenen, in 
kennis gesteld. 

 d. De betrokkene is bevoegd om binnen één maand na ontvangst van dit schrijven in 
beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met 
meerderheid beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst, met dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer toegang 
heeft tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te 
voeren. De betrokkene is tevens bevoegd zich daarbij bij te laten staan door een raadsman 
of -vrouw. 

Artikel 8: geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

• contributie van de leden 

• ontvangsten uit wedstrijden 

• reserveringen door de KNVvL afdeling Ballonvaren ten behoeve van de DBCC 



3 van 6 

• subsidies die via de afdeling Ballonvaren bij de KNVvL worden aangevraagd 

• andere inkomsten. 
2. a. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene 

vergadering zal worden vastgesteld. De leden worden daarbij ingedeeld in categorieën, die 
een verschillende contributie betalen: 

• leden wedstrijdpiloten 

• leden observers 

• leden officials 

• overige leden. 
b. Daarnaast betalen ook aspirant-leden als genoemd in artikel 5.8 een contributie, welke 
gelijk is aan de contributie voor overige leden. 

3. Wanneer het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap in de loop van het boekjaar aanvangt 
of eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 9: einde lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

• door overlijden van het lid 

• door opzegging door het lid 

• door opzegging door het bestuur namens de vereniging 

• door ontzetting. 
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan 

de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen voor zover deze door deze statuten worden 
gesteld, of wanneer hij zijn (financiële) verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. 

3. Opzegging door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde 
van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

Artikel 10: donateurs 

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs. 
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn 

toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 
vastgestelde bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of 
krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de vereniging door 
opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat door opzegging door de donateur de 
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Artikel 11: bestuur 

1. Het bestuur bestaat uit drie meerderjarige personen, een voorzitter en twee bestuursleden, 
die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden gekozen. 

2. De voorzitter wordt in functie gekozen. 
3. De overige twee bestuursleden zullen de functie bekleden van secretaris en 

penningmeester. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd. 
4. a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur te 

maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar voor nogmaals een periode van 
drie jaar. 
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Het 
vervangend bestuurslid wordt daarbij aangesteld door de overige leden van het zittend 
bestuur. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt door de leden met 
meerderheid beslist over het aanblijven van het nieuwe bestuurslid. Wie in een tussentijdse 
vacature is verkozen, neemt op het onder 4a genoemde rooster de plaats van zijn 
voorganger in. 
c. Bestuursleden treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het boekjaar 
waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken. 
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5. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan 
als zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een 
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 12: bestuurstaak 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 
de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
Indien het bestuur er niet in is geslaagd om binnen zes weken na het ontstaan van die 
situatie een vervangend bestuurslid aan te stellen, is het verplicht om binnen opnieuw zes 
weken een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) 
aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd 
en ontslagen. 

Artikel 13: bestuursvergadering 

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee 
andere bestuursleden dit verlangen. 

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich 
tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming 
deelnemen. 

3. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. 
4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit door het bestuur is genomen, is 

beslissend. 
5. Van elke vergadering maakt de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist 

notulen. 

Artikel 14: vertegenwoordiging 

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurslid 
afzonderlijk, en door het bestuur als geheel. 

Artikel 15: rekening en verantwoording 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening 
te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar op de algemene 
vergadering verslag uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerd bestuur. 

3. a. De algemene vergadering kiest een kascommissie, bestaande uit drie leden, te weten 
twee leden van de DBCC, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, en de 
penningmeester van de afdeling Ballonvaren van de KNVvL. 
b. De onder lid a. bedoelde DBCC-leden van de commissie worden gekozen voor de duur 
van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster beurtelings af. Per jaar wordt 
telkens één nieuw lid uit de leden benoemd. De leden van de kascommissie zijn slecht één 
maal herkiesbaar. 
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
verslag van haar bevindingen uit aan de algemene vergadering. 

4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden 
van de vereniging te geven. 

5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascommissie. De 
penningmeester van de afdeling Ballonvaren KNVvL kan evenwel nimmer als lid van de 
kascommissie worden ontslagen. 
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6. Het bestuur is verplicht alle bescheiden als bedoeld in de leden punten 1,2 en 3 tien jaar 
lang te bewaren. 

Artikel 16: algemene vergadering 

1. Jaarlijks zal uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar een algemene 
ledenvergadering worden gehouden. 

2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: 
a. Notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering 
b. Jaarverslag van de secretaris 
c. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 
d. Vaststelling van de contributies 
e. Vaststelling van de begroting 
f. Voorziening in vacatures 
g. Rondvraag 

3. Algemene vergaderingen worden zo vaak gehouden als het bestuur dat noodzakelijk acht. 
4. a. Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden 

als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte van de stemmen een algemene 
vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. 
b. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gehoor is gegeven kunnen de verzoekers 
zelf overgaan tot bijeenroeping met inachtneming van het bepaalde in het volgend lid. 

5. De bijeenroeping geschiedt door het bestuur in het verenigingsblad, CC-Info, of in een 
schriftelijke kennisgeving die aan alle leden wordt toegestuurd, onder gelijktijdige 
vermelding van een agenda. 

Artikel 17: toegang tot en besluitvorming door algemene vergadering 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden als genoemd in artikel 5, lid 1, 
voor zover zij op het moment van de vergadering niet als lid zijn geschorst. 

2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder 1. genoemde 
personen. 

3. Alle onder 1. genoemde personen zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit. 
4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn of haar stem te doen uitbrengen door een 

schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid. 
5. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, 

tenzij anders in deze statuten bepaald. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de 
helft van de uitgebrachte stemmen. 

6. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco zijn, onleesbaar zijn, zijn ondertekend of de 
naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is gesteld. 

7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de 
voorzitter zonder tegenspraak van de vergadering anders bepaalt. 

8. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming 
gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal 
stemmen hebben gekregen. 

9. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is 
het verworpen. 

Artikel 18: leiding en notulering algemene vergadering 

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij 
afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid 
als voorzitter op. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door 
het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden in het 
verenigingsblad (CC-Info) of op andere wijze schriftelijk ter kennis van de leden gebracht 
en op de eerstvolgende algemene vergadering besproken. 
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Artikel 19: algemene reglementen 

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en 
bevoegdheden van de organen van de vereniging nader kunnen worden geregeld. 

2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de statuten van de KNVvL, de 
afdeling Ballonvaren KNVvL en de statuten van de DBCC. 

Artikel 20: statutenwijziging 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 
vergadering, waartoe opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten tenminste vijftien dagen voor de vergadering een afschrift van dat 
voorstel aan de leden voorleggen en ter inzage houden tot de dag van de algemene 
vergadering. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde deel aanwezig of 
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en 
gehouden. In deze tweede vergadering kan over het voorstel, zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is gesteld, een besluit worden genomen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 21 : ontbinding 

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene 
vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid zijn, maar aan een door de algemene vergadering aan te wijzen doel. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

NOOT: 

Bovenstaande statuten maken deel uit van de oprichtingsakte van de DBCC, die passeerde 
op 21 april 1994 bij Mr. Gerard Versluys, notaris te Breukelen. Voor oprichting tekenden 
René van Gameren, reclame-adviseur, wonende te Oud-Alblas, geboren te Vlaardingen op 
12 maart 1954, en Frank Ronaid Schweppe, tekstschrijver, wonende te Breukelen, geboren 
te Vlaardingen op 4 september 1957. 
Als bestuursleden werden per diezelfde datum benoemd: 
1. René van Gameren, voorzitter; 
2. Frank RonaId Schweppe, secretaris en penningmeester; 
3. Jan Hendrik Fokken, werktuigbouwkundig ingenieur, wonende te Bronneger, geboren 
te Scheemda op 1 maart 1946, als gewoon bestuurslid. 


