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Inleiding 

Zoals U kunt lezen is de kwaliteit alsmede een breed draagvlak van Onze Ballon geborgd door Future 

Fun Ballooning,een gecertificeerd bedrijf die voor ons de ballonvaarten verzorgt en er tevens zorg 

voor draagt dat er op een zorgvuldige manier met Onze Ballon,wordt omgegaan. De jaarlijkse keuring 

door de inspectie, van Onze Ballon wordt tot op heden positief door hen bevonden,met dank aan 

Future Ballooning. Het brede draagvlak bestaat uit 4 “steunstichtingen” te weten , Beautiful 

Ballooning ,Kanjers voor Kanjers, De stichting Heartbeat en Zorgeloos Kind en daarnaast natuurlijk 

onze vrijwilligers,die voor ons van onschatbare waarde zijn. 

 

Theo van Essen  Voorzitter  

Hein Wilgers  Penningmeester  

Vacature   Vice voorzitter  

Vacature   Secretaris 

 

Daarnaast heeft elke “steunstichting”een adviserende rol in ons bestuur. Tot op heden maken de 

stichtingen “Racen tegen Kanker” (Aart v.Meerveld) Heartbeat ( Bjorn Tannemaat)en Future Fun 

Ballooning (Marjolein Eerland) hier gebruik van. 
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Enkele gegevens van onze stichting  

Ons fiscal nummer is RABONL2U  

Ons vestigingsadres is De Ganzeboom 210 7433 GC Schalkhaar  

Ons Postadres is Aaltenseweg 31 7051 CL Varsseveld  

E.mail. info@onzeballon.nl  

Website. www.onzeballon.nl  

K.v.K.nummer. 08183425  

Btw nummer  NI820050623B01  

Bankrekeningnummer  N161 RABO 0147977738  

 

Tel Theo van Essen (Voorzitter)   06-15236018  

Tel Marjolein Eerland (Piloot)  06-53140235 

  

mailto:info@onzeballon.nl
http://www.onzeballon.nl/
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Het financiële jaarverslag in een beknopte weergave 

Inkomsten:  

Aan donaties     €. 100  

Teruggave Btw.    € 365  

Bijdrage vaarten    €17230  

Rente spaarrekening.    €. 208  

Totale inkomsten   €17.697.08  

 

Uitgaven:  

 

20 ballonvaarten Future Fun   €21720.06  

Bankkosten.     €120.35  

Aansprakelijkheidsverzekering.  €. 380.40  

Nieuwe logo,s op de Ballon.   € 3600  

Bestickering trailer.    €. 1130.75  

Btw.      €. . 133  

 

Totale Uitgaven    € 27084.56 

 

Per 01-01-2018.  Bank Saldo  €17730  

Inkomsten  €17697  

Uitgaven  €27042  

Bank Saldo 31-12-2018   €8342.63 
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Toelichting op de cijfers  

Het financiële jaar 2018 hebben we afgesloten met ruim €9000 minder op onze bankrekening dan 

waar we mee begonnen op 01-01-2018.  

De terugloop van ons banksaldo heeft o.a.te maken met de kosten die zijn gemaakt voor de 

aanpassingen van Onze Ballon,na toetreding van stichting Heartbeat als nieuwe participant. 

Daarnaast is het zelf financieren van 4 vaarten een grote uitgave geweest. Zorgelijk is dat ondanks de 

vele inspanningen we er niet in geslaagd zijn donateurs aan te trekken.  

Tenslotte is het positief te noemen dat we ruim het aantal vaarten hebben kunnen uitvoeren die we 

nastreven  

 

Hein Wilgers  

Penningmeester 
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Verslag van de kascommissie 
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Ballonvaarten 2018  

In 2018 hebben wij 24 ballonvaarten kunnen realiseren (waarvan 4 zgn PR vaarten) en dus 20 

ballonvaarten met zieke en kinderen met een beperking.  

2018 is een van de succesvolste jaren geweest wat betreft het aantal ballonvaarten. Opm. De PR 

vaarten werden allen door Future Fun Ballooning gesponsord. De overige ballonvaarten kwamen op 

het conto van 

• Beautiful Ballooning  5 vaarten  

• Kanjers voor Kanjers 4 vaarten  

• Zorgeloos Kind   2 vaarten  

• Stichting Heartbeat  3 vaarten  

• Onze Ballon   6 vaarten 

 

Een korte terugblik op 2018 

Ballonvaarten: 2018 is een van de succesvolste jaren geweest, wat betreft het aantal gerealiseerd 

ballonvaarten (24)  

Donaties: Echter het aantal donaties bleef, ondanks alle inspanningen, ver achter bij andere jaren.  

Bestuur: Ook de vacatures binnen ons bestuur hebben wij nog niet passend kunnen opvullen.  

Stichting Heartbeat: Sinds eind 2017 is deze stichting nu ook een van onze 4 samenwerkingspartners. 

Het logo van Heartbeat is conform afspraak op Onze Ballon en op de trailer geplaatst.  
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Actieplan 2019 

Onze Ballon gaat onder de huidige omstandigheden zeker nog wel 3 jaar “mee”. Daarna zal er een 

nieuwe Ballon moeten worden aangeschaft Die gaat tussen de 40.000 en 50.000 euro kosten.  

Grote sponsoren zullen moeten worden benaderd.   

Ook zullen we een boost moeten gaan geven aan de zgn commerciële vaarten.  

Aanpassen folders en briefpapier: Alle bestaande folders zullen we gaan samen vormen tot een 

klantvriendelijke folder. Ons briefpapier moet ook aan de actualiteit worden aangepast.   

Nadrukkelijk dient ons bestuur verstrekt te worden met tenminste 2 leden  

 

Juni 2019  

Theo van Essen  

Voorzitter 

 


