
 
 
 
 
 
Notulen ALV VJ 2019 
 
Datum: 22 maart 2019 
Locatie: Disselplein – Amersfoort 
  
Genodigden:  
Alle leden van de afdeling ballonvaren 
71 leden aanwezig 
 
Aanwezig van het bestuur: 
René Zwarteveen (voorzitter.ballonvaren@knvvl.nl) 
Marije Roozendaal (marije.roozendaal@knvvl.nl) 
Niels Kon (secretaris.ballonvaren@knvvl.nl) 
Jan Oudenampsen (jan.oudenampsen@knvvl.nl) 
Rick de Groot (penningmeester.ballonvaren@knvvl.nl) 
Rob den Boer (voorheen penningmeester ballonvaren@knvvl.nl) 
 

 

Notulen: 

 

1. Opening en welkom door het bestuur van de KNVvL, afdeling ballonvaren 
19:30 uur opening van de vergadering door René, net als de voorgaande vergadering houden we de                
structuur aan rondom de doelen die behaald zijn, werkgroep activiteiten en stand van zaken. 
 
Agenda vaststellen 
Geen aanvullingen. 

 
 Mededelingen 

- 
 

2. Notulen van de najaarsvergadering vaststellen 
Notulen zijn geaccepteerd, geen wijzigingen. 

 
3. Bestuurszaken en projectleden: 

● Rob den Boer, penningmeester;  
wordt bedankt voor gedane werkzaamheden als penningmeester. Hij blijft wel bestuurslid tot            
het jaar 2020. 

● Rick de groot wordt als nieuwe penningmeester welkom geheten. Er wordt gevraagd of er              
bezwaar is om Rick als penningmeester aan te nemen. Er is geen bezwaar. 

● Niels Kon;  
secretaris wordt bedankt voor zijn werkzaamheden als secretaris. Niels gaat andere zaken            
binnen de KNVvL afdeling Ballonvaren doen zoals meer op gebied van trainingen. Dit in ieder               
geval tot het jaar 2020. We zijn op zoek naar een nieuwe Secretaris! 

● Marije Roozendaal is lange tijd bestuurslid geweest maar gaat nu toch echt andere dingen doen               
en gaat volledig uit het bestuur.  

● Jan Oudenampsen blijft bestuurslid in ieder geval tot het jaar 2020. 
● Er is ook een vacature voor Persvoorlichter. Dit is echt noodzakelijk. Marije heeft dit tot dusver                

gedaan. We zullen of iemand moeten zoeken en betalen of de bedrijven regelen het zelf.               
Monique Hoogendijk wil het wel overwegen om dit te gaan doen. Misschien kan zij een cursus                
op kosten van KNVvL volgen? 

● De update van VMS wordt gedaan door VMS-team. 
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4.    Huishoudelijk reglement en vaartregistratie uitgangspunten 

De input voor HHR is verwerkt in de nieuwe versie. Er wordt gevraagd of iemand tegen aanname van                  
deze nieuwe versie HHR is: 
- Een paar stemmen zijn tegen.  
- Opmerking van Dick; woorden zoals “dient” zijn ouderwets. 
- 2 zijn er tegen rest is voor 
HHR wordt aangenomen. Bert zal door de HHR heen lopen en aanvullingen/aanpassingen zullen in de               
volgende update worden meegenomen. 

 
Opheffen CBN 
Dit is nu formeel en komt ook in de krant. Alle activa nu in CBN, wordt overgenomen door KNVvL. 
Alleen de naam ‘CBN’ wordt opgeheven. De vergunningen zijn niet verloren. Ergens moet formeel 
een stuk liggen met formele overname van de activa. Kan je registreren onder bijvoorbeeld KNVvL 
ballonvaren? 
 
Vaart Registratiesysteem is vertraagd. Gaat wel door, dit ter info (van Marije). 
 

5. Terugblik 2018/19 en planning 2019/20: 
 
DTO; 
- Voor Webinar; app is niet goed. 
- Declaratie overgangsregeling voldoet. ILT/EASA – CPL mag. 
- Cursus Extra bemanningslid is samen met bedrijf gemaakt. 
- Nieuwe website DTO KNVvL; actie ligt bij Ronald T. 
- Overgang brevetten collectief na overleg met KIWA. 
- Kosten circa 78,- euro voor conversie brevet. 
- Je mag doorvaren tijdens conversie totdat nieuwe brevet in bezit is. 
- Circa 20 FE is uitgekomen. 
- Grond crew training: de syllabus is gemaakt. Er wordt getoond hoe een en ander in elkaar zit 

(content). Het is gemaakt om als soort standaardisatie te functioneren. De operator mag zelf de 
training geven. Het is echter beter als de Operator zelf getraind is alvorens de training te geven.  

- STEBZ; de vragen zijn geüpdatet. 
 
EASA – belangrijk: 
- Part BOP is voor iedereen “wel” of “niet” commercieel. Als je ervaring is dat de tekst niet 

begrijpelijk is graag doorgeven, dan zal er een correctie naar EASA gaan voor overleg. 
- Initiële tekst publicatie is geweest (nieuws wetgeving). FI Licentie geldigheid 2-daags vervalt. 

Wordt onbeperkt door logboek.  
- LAPL verdwijnt. Wordt EU BPL met of zonder privileges. 
- No Deal Brexit; Engels brevet of ballon – de certificering is een issue. Engels brevet waar 

CP-Europees ballon dat mag niet meer. Conversie is nodig naar EU-brevet. 
- LTO uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. Er is afgesproken elkaar niet zwart te maken in de 

media. 
- Doorgeven hoeveel men betaalt aan boeren. Als iemand erg veel betaald kan hier iets aan 

gedaan worden. 
- Juridische correspondentie over eenden – natuur 2000 – verstoring? 
- Data in onze gevoelige gebieden; Pdok website   kaarten natuur 2000 staan er als data in. Ook 

andere gebieden staan hierop (gevoelig/voorzichtigheid). Apps = explorer (trades). 
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6.    Financiën 

Rick (nieuwe penningmeester): 
- 2018; geld wat over is wordt overgeheveld (vaartregistratie) winst is 19000 euro. 
- Euro 5000 op resultaat exploitatie. 
- Rick gaat bezig met opheffen CBN. 

 
Marije;  
- Update 2019, geen vragen over overzicht. 

 
7.    Communicatie & managementinformatie 

- Nieuwsbrief wordt niet goed gelezen – dat wordt wel als advies meegeven aan ieder lid. Lees aub 
de nieuwsbrieven. 

- Info adres = info.dto@knvvl.nl 
- Website vernieuwing volgt (KNVvL). Ook DTO zal vernieuwd worden. Er zal een soort inlogsysteem 

komen voor de leden over circa half jaar. 
- Via facebook wordt ook gecommuniceerd over ballonstof. Echter de hoofdader voor informatie is 

de nieuwsbrief en via info.dto@knvvl.nl 
 
● Goede doelen dag 

1 dag in heel Nederland zullen alle ballonnen opstijgen, van bijvoorbeeld alle vliegvelden… 
Iedereen zal hiervoor uitgenodigd worden. Is hier animo voor?? Merendeel wel. 
ILT zal dan meekomen (in naam van een inspectie). 
Is er animo voor opstellen projectgroep? 

- Erwin van Doorn 
- Philip[ van den Hadelkamp 
- Ron Hoenderdaal 
- Bert Stuiver 
- Edcar Vermeulen 

 
8.    Rondvraag 

- Voor lessen ballonvaren wil René graag oude materialen gebruiken. 
Als je wat oud spul hebt staan en wilt geven laat dit dan even weten aan René. Bijvoorbeeld 
oude gasflessen en dergelijke. 

 
- Dick: 

Cost-hare overeenkomst met kleine ballon hoeft alleen maar 1e deel part bop. Kan je vergeten, 
wel voldoen aan wetgeving bop / geen declaratie. 
 

- Leon; 
Logboek; er is nog geen nieuwe. Per 08 april is wel gewijzigd er komen nieuwe op de markt. Je 
mag nu niet veranderen totdat we meer weten. 

 
 
Iedereen wordt bedankt! 
 
 
Planning volgende ALV: vrijdag 18 oktober 2019    ⇒ 01 november 2019 
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