
			

Notandum	
Vaarjaar	 2018	 kenmerkte	 zich	 doordat	 het	
weer	ogenschijnlijk	meewerkte,	in	de	praktijk	
echter	niet.	Niet	de	regen	was	spelbreker,	de	
warme	 zomer	 zorgde	 voor	 (te)	 hoge	
temperaturen	 met	 turbulente	 lucht	 tot	
gevolg.	Hierdoor	was	 er	 het	 risico	 op	 harde	
wind	 en	 onrustige	 luchtlagen.	 Vaarten	
werden	 soms	 meerdere	 malen	 verplaatst	
en/of	 afgelast.	 	 Veiligheid	 en	 vaarcomfort	
voor	de	doelgroep	voor	alles.	

 
	

[Straat]		
[Plaats],	[Provincie]	[Postcode]	

[Webadres]	

Factsheet	
	
• Gerealiseerde	vaarten						18	
• Passagiers																											85+		
• Vaarkilometers																470+	
• Likes	op	Facebook											291	
• Vaaruren																													18+		
• Vertreklocaties	:						

Kasteel	Hoensbroek,	Missiehuis-	
Cadier	en	Keer,Geusselt	
Maastricht,	Schovenlaan	Amby	.	
		

		Geannuleerde,	verplaatste	vaarten:	12			
	
	
					http://www.ballondeblauwevogel.nl	

	

Het onmogelijke  
   is mogelijk! 
	

Sociaal	jaarverslag	BBV	

	2018	

Stichting	Ballon	de	Blauwe	Vogel	
p/a	Brusselseweg	477	
6218	HW	Maastricht	

In	 2018	 heeft	 BBV	 maar	 liefst	 18	 vaarten	
gemaakt,	een	record.	
Dit	 groot	 aantal	 vaarten	 vindt	 deels	 haar	
oorzaak	 in	een	 inhaalslag	van	afgelaste	vaarten	
in	 2017.	 Daarnaast	 zijn	 een	 aantal	 vaarten	 via	
donaties	 van	 particulieren	 en	 stichtingen	
mogelijk	gemaakt.	
Opgemerkt	dient	te	worden	dat	er	 in	2018	veel	
meer	 vaarten	 zijn	 verplaatst	 dan	 wel	 afgelast	
dan	 in	 de	 voorafgaande	 jaren,	 vanwege	 de	
weersomstandigheden,	 meer	 in	 het	 bijzonder	
de	hoge	temperaturen.	
Het	 aantal	 passagiers	 met	 de	 ziekte	 ALS	 is	
verviervoudigd,	 tevens	 valt	 op	 dat	 aanvragen	
voor	 een	 ballonvaart	 via	 direct-mail/telefonisch	
contact	tot	stand	komen.	
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2018,	een	record!	Suspendisse	
potenti.	

	

Woord	vooraf	

	

Bij	het	terugblikken	op	
afgelopen	vaar-jaar	van	
Stichting	Ballon	de	Blauwe	
Vogel	willen	wij	allereerst	
iedereen	bedanken	die	op	
enigerlei	wijze	betrokken	
is	geweest	bij	het	mogelijk	
maken	van	vaarseizoen	
2018.	

	

Onze	 ‘vaste’	 piloot	 Stijn	 Staelens	 (Ral-
Ballooning	 Maaseik),	 heeft	 in	 de	 loop	 van	
het	 vaarjaar	 Richard	 Romans	 als	 zijn	 vaste	
vervanger	 voorgesteld.	 We	 zijn	 zeer	
tevreden	over	Richard	en	hopen	ook	in	2019	
op	continuering	van	deze	samenwerking.	
Komend	 jaar	 ontkomt	 ook	 BBV	 niet	 aan	
‘prijsstijgingen’	 op	 velerlei	 gebied	 en	 zal	 de	
kostprijs	 van	 een	 vaart	 rond	 €700	 gaan	
bedragen.	
Op	 korte	 termijn	 dient	 ook	 een	 nieuwe	
ventilator	te	worden	aangeschaft.	Genoemde	
prijsstijgingen,	 aankoop	 ventilator	 en	 de	
planning	van	minimaal	10	vaarten	noodzaken	
BBV	 om	 financiële	ondersteuning	 bij	 fondsen	
te	vragen.	
Waarschijnlijk	 start	 vaarjaar	 2019	 in	 maart.	
Dan	staan	wederom	enkele	inhaalvaarten	op	
de	planning,	o.a.	met	de	volledige	crew	van	
‘Super	Maan’,	 die	 succesvol	deelnamen	aan	
de	triatlon	Maastricht.	
	

Alhoewel	 iedere	 vaart	 zowel	 voor	 passagiers	
alsook	voor	BBV	bijzonder	is,	willen	we	de	vaart	
van	 18	 augustus	 extra	 belichten.	Deze	vaart	 is	
door	 BBV	 aangeboden	 aan	 Zr.	 Josepha	 Electa	
en	Zr.	Marie	Anne	van	de	orde	Zusters	van	het	
arme	 kind	 Jezus.	 Zr.	 Josepha	 Electa,	 98	 jaar	
oud,	werkte	tijdens	de	oorlog	als	kokkin	 in	het	
kindertehuis	‘Stenen	Trappen’	te	Roermond.	In	
1944	moesten	de	kinderen	(ruim	200,	in	leeftijd	
van	 enkele	 maanden	 tot	 18	 jaar)	 en	
begeleidende	zusters	evacueren	naar	Friesland.	
Het	 verhaal	 over	 deze	 evacuatie	 dat	 Zr.	
Josepha	Electa	 in	 alle	 bescheidenheid	weet	 te	
vertellen,	maakte	zeer	diepe	indruk.		
Als	 blijk	 van	 waardering	 voor	 deze,	 in	 onze	
ogen	 heldendaad,	 heeft	 BBV	 haar	 voor	 een	
ballonvaart	 uitgenodigd	 en	 zij	 heeft	 deze	
uitnodiging	zeer	enthousiast	aanvaard. 


