
 

Beleidsplan 2023 

 

Stichting BBV beoogt minimaal 10 vaarten te kunnen maken als de fondswerving gunstig verloopt. 

Zoals u in het financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023 op onze site kunt lezen is financiële 

ondersteuning noodzakelijk, zowel voor investeringen als ook voor de exploitatie. Zonder 

financiële ondersteuning slaan de noodzakelijke investeringen een enorm gat in onze reserves, 

waardoor wij in 2023 nog slechts een beperkt aantal vaarten kunnen uitvoeren. Donaties maken 

het voor BBV mogelijk om in 2023 vaarten te realiseren en de jaarlijkse vaste kosten van 

verzekering en verplichte keuring te voldoen.  

 

We zullen in 2023 wederom te maken krijgen met een toename aan afgelaste vaarten vanwege 

ongunstige weerssituaties. Hier geldt het strikte uitgangspunt voor onze kwetsbare doelgroep dat 

veiligheid voor alles gaat. Dit betekent dat er in de seizoensplanning meer ruimte voor 

inhaalvaarten dient te worden ingeruimd. Daarnaast beoogt de stichting komend jaar het proces 

herplanning en communicatie na afgelaste vaarten te vereenvoudigen.  

 

Stichting BBV wordt in toenemend geconfronteerd met aanscherpende (Europese) regelgeving 

gericht op de technische- en beheersmatige exploitatie van de complete ballonconfiguratie. Het 

heeft afgelopen jaren geleid tot een forse inzet van het bestuur gericht op het 'technische' en 

regelgevingsaspecten, beheer en verzekering. Dit komt bij het logistieke programma 'het plannen 

en organiseren' van vaarten voor de doelgroep. Vandaar dat er gesprekken met Four Winds 

Ballooning van piloot Philippe Kirsch worden gevoerd om techniek- en regelgeving en beheer te 

scheiden van de logistiek van het plannen en organiseren van ballonvaarten voor onze doelgroep. 

Dit zal verder vorm krijgen in een meerjarige samenwerkings- en beheerovereenkomst waarbij 

planning van vaarten en techniek-regelgeving-beheer en organisatie binnen de stichting 

gescheiden zullen gaan worden. Kinderen en jongeren die het om welke reden dan ook (heel) 

moeilijk hebben (gehad) zijn en blijven onze eerste en dus belangrijkste doelgroep, die in veel 

gevallen een van de ouders als medepassagier/ begeleider wensen. De aanvragen van volwassen 

passagiers, met bijvoorbeeld de ziekte ALS is inmiddels verviervoudigd. Deze vaarten, welke 

buiten onze doelgroep vallen, kunnen via Four Winds Ballooning worden gepland en uitgevoerd, 

tegen nader met laatstgenoemde overeen te komen voorwaarden. Deze vaarten zijn derhalve 

geen onderdeel van de activiteiten van Stichting BBV. De rolstoeltoegankelijke mand met twee 

safe-seats heeft tot gevolg dat slechts 4 passagiers aan boord kunnen hetgeen betekent dat er 

hierdoor komend vaarjaar meer planningsdruk zal ontstaan. Ook dit seizoen hopen we, in overleg 

met 'Stichting de Knoevel, t een enkele familie de mogelijkheid te bieden om een ballonvaart te 

maken. Daarnaast hebben Stichting Kanunnik Salden, de Leon Reinards Stichting, Sint Clemens-

Stichting, Stichting Vooruit, Stichting Boeken voor Mensen, Elisabeth Strouven en de 

Jongerenvereniging Franciscusoord in het verleden door financiële ondersteuning een aantal 

vaarten mede mogelijk gemaakt. BBV hoopt ook dit jaar ook weer van een aantal particuliere 

donateurs een bijdrage te mogen ontvangen. 


