
   

Notandum 
Vaarjaar 2021 had wederom met ‘lock-downs’ te 
maken, dit naast meteorologische  beperkingen, met 
name wind en beschikbaarheid van piloot/crew. 
Hierdoor hebben we 5 vaarten kunnen uitvoeren en 
het vaarseizoen dit jaar ‘opgerekt’ tot december. De 
ambitie om jaarlijks ten minste een 12-tal vaarten te 
realiseren blijft echter overeind waarbij voor BBV de 
veiligheid nog steeds voorop staat. 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 2022. 

 

 

[Straat]  
[Plaats], [Provincie] [Postcode] 
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Factsheet 
• Gerealiseerde vaarten      5 
• Geannuleerde vaarten     10+   
• Passagiers                           25  
• Vaarkilometers                  130+ 
• Vaaruren                             5+ 
• Vertreklocaties :      

Missiehuis- Cadier en Keer, 
Schovenlaan Amby  

• Likes op Facebook           356 
• Volgers op Facebook       359 

  
   
 
     http://www.ballondeblauwevogel.nl 

 

Wederom..  
Corona …met wind! 
 

Sociaal jaarverslag BBV 
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Upgrade: Hoewel de configuratie in 2020 een refit 
heeft ondergaan en er een eigen transponder is 
aangeschaft worden wij ook geconfronteerd met 
aanscherpende regelgeving in het luchtvaartwezen. 
Hierdoor zien wij ons genoodzaakt om, wederom 
voor de langere termijn, te investeren in de 
configuratie.  Zo is het noodzakelijk geworden om 
bij de landing nog voor minimaal 1 uur gas aan boord 
te hebben waardoor nieuwe, grotere, gasflessen 
aangeschaft dienen te worden. Wederom ‘safety 
first’!  

 

Social media: De Facebook-site van BBV is bedoeld 
om beeldverslag van de ‘lift-offs’ per uitgevoerde 
vaart te doen, afgelopen jaar is dit voor 5 vaarten 
terug te bekijken. 

https://www.facebook.com/Stichting-Ballon-de-blauwe-
vogel-270733276392473/   

 

 

 

 

 



D 

 

                   2021, ….corona…wind…!               
Suspendisse 
potenti. 

 

Woord vooraf 

 

Bij het terugblikken op 
afgelopen vaarjaar van 
Stichting Ballon de Blauwe 
Vogel willen wij allereerst 
iedereen bedanken die op 
enigerlei wijze betrokken 
is geweest bij de 
ondersteuning van BBV 
tijdens  2021 

 
2021 :   5 vaarten echter niet stil gezeten 
 
Ondanks de beperkte vaarten heeft de stichting 
afgelopen jaar zeker niet stil gezeten. De 
veranderende scenario’s door corona met 
aanvullende verplichtingen en maatregelen die 
hierbij kwamen kijken, naast het gegeven van  
wisselende weersomstandigheden, planning van 
inhaalvaarten, beschikbaarheid van piloot/crew en 
communicatie heeft een forse inzet van het bestuur 
op beleids- en planningsgebied tot gevolg gehad.  
Vanwege de eerdere en aankomende uitgaven, mede 
om komend jaar uit te kunnen gaan van minimaal 12 
vaarten blijft BBV genoodzaakt om financiële 
ondersteuning bij fondsen aan te vragen om de 
Blauwe Vogel in de lucht te kunnen houden. 
Wij hopen dat de start van ‘vaarjaar 2022’ zonder 
belemmeringen en beperkingen kan plaatsvinden.  
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 

 


