
   

Notandum 
Vaarjaar 2019 kenmerkte zich wederom doordat 
het weer ogenschijnlijk meewerkte en er een 
vaarplanning kon worden opgesteld. Echter in de 
praktijk bleken met name onvoorspelbare 
windomstandigheden meerdere malen reden tot 
verplaatsen en/ of afgelastingen. Voor één 
passagiersgroep inmiddels een 6e verplaatsing. 
Het risico op onrustige luchtlagen en het 
uitgangspunt dat vaarcomfort en veiligheid 
voorop staat wordt, verklaart waarom er 11 
geannuleerde vaarten zijn te melden. In 
verhouding tot het aantal gerealiseerde vaarten is 
dit bijna 1:1, een bedenkelijk record…. 

De uitgestelde vaarten die aan het eind van het 
seizoen nog niet zijn gerealiseerd worden 
opgenomen in het vaarschema van 2020. 
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Factsheet 
 
• Gerealiseerde vaarten      12 
• Geannuleerde vaarten      11   
• Passagiers                           60+  
• Vaarkilometers                330+ 
• Vaaruren                             12+  
• Vertreklocaties :      

Missiehuis- Cadier en Keer, 
Geusselt Maastricht, 
Schovenlaan Amby  

• Likes op Facebook           314 
• Volgers op Facebook       313 
 

  
  http://www.ballondeblauwevogel.nl 
 

Jonge helden…..! 
 Sociaal jaarverslag BBV 

 2019 

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

 

 

 

Hoewel iedere vaart letterlijk een hoogtepunt is, zijn 
er afgelopen jaar ook een heel bijzondere 
hoogtepunten te melden. Vanuit contacten met 
welzijnsorganisatie ‘Impuls’ werd de aandacht 
gevestigd op een groepje ‘jonge mantelzorgers’. Zij 
ondersteunen familieleden, vrienden gericht op een 
zo zelfstandig mogelijke redzaamheid en participatie 
in de maatschappij. Hoogste tijd om deze jonge 
helden eens in het zonnetje te zetten door middel 
van een ballonvaart. Daarnaast hebben we dankzij 
ondersteuning van ‘Stichting De Knoevel’, twee 
gezinsvaarten mogelijk kunnen maken voor unieke 
en onvergetelijke ervaringen. 

Sfeerimpressies met live beelden van de ‘lift-offs’ zijn 
op de Facebook-site van de blauwe vogel terug te 
zien. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

                   2019, …wegens weersomstandigheden…!               
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 
2019. 

 
Voor komend vaarjaar wordt de 
samenwerking met Ral-Ballooning Maaseik 
niet gecontinueerd. De stichting kiest hierbij 
voor een zelfstandigere positie met 
flexibiliteit kijkend naar de doelgroep, 
waaronder de planning en uitvoering van het 
aantal vaarbare dagen. Gevolg van deze 
keuze is dat de stichting over gaat tot 
aanschaf van ‘eigen’ gasflessen en 
transponder.   
Vanwege deze uitgaven mede om komend jaar 
uit te kunnen gaan van minimaal 10 vaarten is  
BBV genoodzaakt om financiële ondersteuning 
bij fondsen te vragen. 
 
Waarschijnlijke start ‘vaarjaar 2020’ in april. 
Dan staan wederom enkele inhaalvaarten op 
de planning. 
 

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 

 


