
   

Notandum 

In vaarjaar 2022 had BBV gelukkig niet met ‘lock-

downs’ te maken. Echter de trend van ‘winderige 

dagen’ naast andere meteorologische  beperkingen , 

trekt een behoorlijk wissel op de planning en 

communicatie met de passagiersgroepen. Het 

bestuur beoogt een laagdrempeligere procedure 

rondom planning en herplanning van uitgestelde 

vaarten. De ambitie om jaarlijks ten minste een 10-tal 

vaarten te realiseren blijft het uitgangspunt.  

Als lid van de KNVvL wordt de stichting actueel op de 

hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op 

ballonvaart-gebied. De uitgestelde vaarten die aan 

het eind van het seizoen niet zijn gerealiseerd worden 

opgenomen in het vaarschema van 2023. 

 

 

Factsheet 
• Gerealiseerde vaarten       15 

• Geannuleerde vaarten      10+   

• Passagiers                            90 + 

• Vaarkilometers                  700+ 

• Vaaruren                              24+ 

• Vertreklocaties :      

Missiehuis- Cadier en Keer, Amby, 

Sittard, Berg en Terblijt, Valkenburg, 

Vroenhoven 

Socials 
• Likes op Facebook            416 

• Volgers op Facebook       435 

 

Eindelijk we kunnen weer! 

…met wind! 
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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 geweest om bij de landing nog voor 

minimaal 1 uur gas aan boord te hebben waardoor 

nieuwe, grotere, gasflessen aangeschaft dienden te 

worden. Deze hebben  afgelopen vaarjaar hun dienst 

meer dan voortreffelijk bewezen. Hiervoor willen wij 

onze donateurs nogmaals heel erg bedanken. 

Social media 

Onze Facebook pagina van BBV is bedoeld om 

beeldverslag van de ‘lift-offs’ per uitgevoerde vaart te 

doen. Ook afgelopen jaar hebben we bij alle vaarten 

beeldmateriaal gepost wat is terug te bekijken! 

 

 

 



 

 

 

2022, ...het gaat voor de 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 2022. 

 Terugblik 2022: 15 vaarten, vol op stoom! 

 

Vaarjaar 2022 kon, mede vanwege het ontbreken van 

beperkingen door Corona, vroeg van start. Alleen de 

weersomstandigheden waren op sommige momenten 

spelbreker. Echter vergeleken met voorgaande jaren een 

luxe om een vaarplanning te kunnen maken.  

De ‘wachtlijst’ was inmiddels behoorlijk gegroeid en 

passagiers hebben een flinke portie geduld moeten 

hebben. Maar er is een goede inhaalslag gemaakt 

kunnen worden, 15 uitgevoerde vaarten in 2022 ten 

opzichte van 5 in 2021.  

De balloncrew heeft met grote betrokkenheid en plezier 

iedere vaart veilig, markerend en professioneel 

vormgegeven. De impressies van iedere vaart zijn terug 

te zien op onze Facebook-pagina.  

 

   

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, 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. 

 


