
   

Notandum 
Vaarjaar 2020 kenmerkte zich door een vaarseizoen 
dat niet van start kon gaan. Vanwege de ontstane 
coronamaatregelen en een lock-down konden er tot 
nader orde geen ballonvaarten worden toegestaan 
met groepen of groepjes passagiers. De stichting 
heeft geduldig moeten wachten tot verruiming van 
de maatregelen (met beperkingen) laat in het 
seizoen, helaas werkte de weersomstandigheden 
niet mee. Hoe dan ook staat voor stichting BBV ook 
hier veiligheid voorop. Als lid van de KNVvL wordt de 
stichting actueel op de hoogte gehouden van de 
laatste ontwikkelingen. 

De uitgestelde vaarten die aan het eind van het 
seizoen niet zijn gerealiseerd worden opgenomen in 
het vaarschema van 2020. 

 

 

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

[Webadres] 

Factsheet 
• Gerealiseerde vaarten      0 
• Geannuleerde vaarten     10+   
• Passagiers                           0  
• Vaarkilometers                  0 
• Vaaruren                             0 
• Uren onderhoud  

+upgrade              50+  
• Vertreklocaties :      

Missiehuis- Cadier en Keer, 
Geusselt Maastricht, 
Schovenlaan Amby  

• Likes op Facebook           329 
• Volgers op Facebook       330 
 

  
  http://www.ballondeblauwevogel.nl 
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Ondanks het feit dat varen niet mogelijk is geweest 
hebben we het afgelopen jaar zeker niet stil gezeten, 
de hele configuratie heeft omdat hier nu ook tijd voor 
was een totale upgrade ondergaan. De mand is 
professioneel ge-refit en weer helemaal in topstaat 
gebracht zoals deze de fabriek verliet. Daarnaast 
hebben we geïnvesteerd in 'eigen' gasflessen en een 
eigen 'transponder'. Deze unieke luchtvaartzender 
zorgt ervoor dat de luchtverkeersleiding Ballon de 
Blauwe Vogel kan zien en volgen. Deze investeringen 
die mede door onze donateurs mogelijk waren, 
maken dat de stichting helemaal up-to-date en 
compleet is. Klaar voor de start, komend jaar. Wij 
volgen de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom 
corona uiteraard steeds nauwlettend. De Facebook-
site van BBV, bedoeld om beeldverslag van de ‘lift-
offs’ per uitgevoerde vaart, is afgelopen jaar vooral, 
ingezet om de beperkingen vanwege corona te 
communiceren. 

 https://www.facebook.com/Stichting-Ballon-de-blauwe-vogel-
270733276392473/   
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                   2020, …wegens corona…!               
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 de 
ondersteuning van BBV 
tijdens  2020 

 

2020 : 0 vaarten echter niet stil gezeten 
Zoals eerder aangegeven in dit jaarverslag heeft de 
stichting afgelopen jaar zeker niet stil gezeten. De  
steeds veranderende scenario’s door corona en  
maatregelen met aanvullende verplichtingen die 
hierbij kwamen kijken heeft een forse inzet van het 
bestuur op beleids- en planningsgebied tot gevolg 
gehad.  
Daarnaast heeft stichting BBV de eerder beoogde 
investering gedaan in aanschaf van gasflessen en 
een transponder, daarnaast heeft er een re-fit 
plaatsgevonden van mand en toebehoren 
waaronder de extra toevoeging van een flexibele 
vloer. Vanwege deze laatste uitgaven, mede om 
komend jaar uit te kunnen gaan van minimaal 10 
vaarten blijft BBV genoodzaakt om financiële 
ondersteuning bij fondsen aan te vragen om de 
Blauwe Vogel in de lucht te kunnen houden. 
De beoogde start van ‘vaarjaar 2021’ hangt af van de 
coronamaatregelen. Op het moment dat we weer 
het luchtruim kunnen kiezen zullen de inhaalvaarten 
met voorrang worden gepland. 
   

ANBI status:                           
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een 
instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. 
Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door 
de Nederlandse staat als ANBI worden aangemerkt. Met 
ingang van 1 januari 2014 heeft de overheid aan Stichting de 
Blauwe Vogel de ANBI-status toegekend. Deze wordt 
uitsluitend toegekend wanneer wordt voldaan strikte 
voorwaarden, zoals: 

• De organisatie zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen 
    belang   
• De organisatie heeft geen winstoogmerk 
• De organisatie en alle betrokkenen voldoen aan de  
    integriteitseisen 
• De organisatie beschikt over een strikt gescheiden, beperkt eigen  
    vermogen 
• De administratie van de organisatie is transparant en algemeen  
    toegankelijk 
Naast het publiceren van financiële- en sociale jaarverslagen 
en begrotingen en beleidsplannen behoort hier ook 
transparantie met betrekking tot bestuurssamenstelling en 
namen van bestuursleden bij ter behoud van deze status. 
Deze informatie is terug te vinden op de website van 
stichting Ballon de Blauwe Vogel. 
www.ballondeblauwevogel.nl 

 


