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

 
Notulen algemene ledenvergadering DBCC 2011 

 
Datum en tijdstip: Dinsdag 22 februari 2011;  20:00 - 22:30 
 
Aanwezig : Chris Hartendorp  - voorzitter 
   Bert Stuiver   - externe contacten 
   Sanne Haarhuis - chief observer 
   Erwin Pellegrom  - secretaris 

Jos Bouman 
   Henk Broeders 
   Judith ten Brummelhuis 

Rutger Coucke 
   Jan Fokken 
   Ann Herderwijn 
   Huib Holsteijn 
   John Janssen 
   Henk van Kalkeren 

Johannes Kooistra 
   Henk Lubbers 
   Jan Oudenampsen 

Bram van der Sluis 
   Caroline Splinters 
 
Afwezig met kennisgeving:  Hylke Feenstra - penningmeester 

Mathijs de Bruijn 
     Erwin van Dooren 
     Jarno Doornewaard 

Berend Jan Floor 
     Harrie de Greeff 
 
 
1. Alvorens de vergadering wordt geopend wordt er door de voorzitter stilgestaan bij het overlijden 

van Marlène Cornelis. Zij wordt aansluitend door alle aanwezigen in stilte herdacht..Vervolgens 
wordt de vergadering geopend. 

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 februari 2010 

De notulen worden ongewijzigd gearresteerd. Wel wordt er een vraag gesteld: 
- Henk Broeders vraagt nogmaals om inlogmogelijkheden op de site, het bestuur geeft aan er 

nog niet uit te zijn hoe dit vorm te geven, vooral in verband met de privacy-wetgeving. 
- Henk Lubbers vraagt of het een idee is om dit onder te brengen bij KNVvL, zie verder punt 

7. PR-plan. 
 

3. Jaarverslag 2010 
De secretaris loopt het jaar door en benoemt daarbij de wedstrijden die op de agenda stonden, 
waarvan naast het BK/NK ook de One Day Fly in Buren doorgang kon vinden. Ook de wat 
tegenvallende Nederlandse deelname aan het WK passeert de revue. Verder is er een 
observercursus geweest. Het ledenaantal is gedaald van 75 naar 70 ivm  het niet betalen van 
de contributie over 2010. 
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4. Financieel verslag 2010 
De voorzitter deelt, bij afwezigheid door ziekte van de penningmeester, de winst- en verlies 
rekening uit en geeft een korte toelichting op de diverse bedragen. 
 

 De kascommissie, Rutger Coucke en Henk Lubbers gaat op een later datum de stukken 
bekijken, wanneer de uitslag hiervan positief is zal de vergadering de penningmeester 
décharge te verlenen. Als nieuw lid van de kascommissie geeft Henk van Kalkeren zich op 
voor 2 jaar. Rutger Coucke wordt, op voorhand, bedankt voor zijn werk in de kascommissie. 

 
5. Begroting 2011 

De begroting wordt kort toegelicht door de voorzitter. Er wordt gevraagd waarom de DBCC een 
bedrag van  € 14.000,- in kas heeft. Het bestuur antwoord dat er een buffer nodig is voor het 
moment waarop het, door het weer, mis gaat met het NK en er in het najaar nog een keer een 
organisatie op poten moet worden gezet voor een tweede poging. 
 

 Vaststellen contributie 2011 
De contributie blijft hetzelfde als in 2010, zijnde €25,- en €50,- extra voor piloten. 

 
6. Bestuurs samenstelling: 

Hylke Feenstra treedt af als penningmeester, hij wordt, ondanks zijn afwezigheid wegens ziekte, 
door de voorzitter bedankt voor al het werk dat hij heeft gedaan (zie ook agendapunt 6a). De 
vergadering stemt bij acclamatie in met de benoeming.van Caroline Splinters als hun nieuwe 
penningmeester. Dit na een korte toelichting van Caroline aangaande haar achtergrond. 
 

6a. Extra agendapunt: DBCC-speldje 
De voorzitter deelt, op een later tijdstip, een speldje uit aan Hylke Feenstra. Tijdens de 
vergadering wordt stilgestaan bij zijn lange carrière bij de DBCC. 

 
7. Bestuurszaken  

. 

 Topsportcoördinator ballonvaren: bestuur is in gesprek met Judith ten Brummelhuis om  
deze functie door haar te laten invullen. En hoe dit dan vormgegeven moet worden. 
 

 eGrandPrix; komt uit Engeland, Nederlanders zijn welkom om hieraan deel te nemen, 
Bert Stuiver geeft een toelichting, de vergadering reageert positief, wel is er een 
observerlijst nodig, Sanne Haarhuis gaat de observers aanschrijven. 

 

 NK 2011; voorzitter geeft de stand van zaken door, Mathijs de Bruijn doet de 
wedstrijdleiding, Pieter Kooistra heeft de organisatie in handen. Het NK zal dezelfde 
wedstrijdvorm hebben als in 2009. 

 

 PR-plan;  doelstelling uit plan: “Het opvoeren van de bekendheid van onze doelgroepen 
met het fenomeen wedstrijdvaren en het opwekken van interesse om dit te volgen of 
zelfs eraan deel te nemen, als ballonvaarder, als fan of als begunstiger”. Een van de 
mogelijkheden die besproken wordt is de moderne media te gaan gebruiken via de site 
www.nkballonvaren.nl. Het idee is om een functionaris aan te stellen die dit tijdens het 
NK (en de rest van het jaar?) verzorgt. Diverse ideeën komen langs waaronder een 
voorstel om iets aan PR te doen tijdens de voorjaarsvergadering van de afdeling KNVvL 
ballonvaren. 

 

 NOC/NSF-KNVvL; Er is inmiddels € 5.000,- beschikbaar voor de training van de 
nationale selectie. De diverse (on-)mogelijkheden voor de besteding van dit geldt worden 
besproken. Van belang is dat het aan de topsport uitgegeven wordt met verantwoording 
naar de KNVvL. 

 
 

http://www.nkballonvaren.nl/
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 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering voortaan via email? Belangrijke vraag is hoe 
de gegevens bijgehouden dienen te worden en wie er verantwoordelijk voor is. Tevens 
vermelden op site wanneer er een mail de deur uit is gegaan 

 

 Cursus DBCC; Bert Stuiver gaat een cursus laptopgebruik geven op 2 april. Wanneer de 
observercursus gegeven zal worden door Sanne Haarhuis is nog niet helemaal duidelijk, 
hij komt echter zeker. 

 
7a Eéndagswedstrijden; Henk Broeders/Johannes Kooistra vragen of er een andere 

berekening kan komen voor de berekening van punten op ééndagswedstrijden omdat nu 
1 task bepalend was voor een verschuiving in de ranking. Het bestuur neemt eea in 
overweging. Voor 2011 blijft de regeling ongewijzigd. 

 
 

8. Rondvraag 
 

 
Henk Broeders: 

 Vraagt om resultaten van NK op DBCC site te zetten. Bestuur zegt dit uiteraard toe. 

 Kan de site www.nkballonvaren.nl in de ballonstof vermeld worden? 

 Heeft de KNVvL c.q. DBCC kennis/ervaring met vervoer naar Amerika ivm het WK in 2012? 
 

Judith ten Brummelhuis: 

 Vraagt of de vergadering eerder op de avond plaats kan vinden. Het bestuur doet nog geen 
toezegging anders dan dat het sowieso niet eerder wordt dan 19:30. 

 
Rutger Coucke: 

 Wordt het PR-plan beschikbaar gesteld aan de leden? De voorzitter doet navraag bij de 
auteur. 

 
John Janssen: 

 Blijft Buren op de 4e zaterdag in september (dus tijdens EK)? Antwoord van de organisator 
Henk Lubbers: ja. 

 
Jan Oudenampsen: 

 Geeft naam door voor een “nieuwe media”-functionaris voor tijdens het NK. Wiep Keikes 
 
 
Erwin Pellegrom 
Secretaris DBCC 

 
 

http://www.nkballonvaren.nl/

