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DOELSTELLING 
Stichting Onze Ballon verzorgt gratis ballonvaarten voor ernstig zieke en/of gehandicapte 
kinderen samen met een familielid of vriendje/vriendinnetje. Die lachende gezichtjes, die 
stralende ogen … dat is wat ouders zo graag vaker willen zien! De vaarten worden gemaakt in 
samenwerking met 4 steunstichtingen Beautiful Ballooning, Kanjers voor Kanjers, Stichting 
Heartbeat en Zorgeloos Kind.  
 
 
UITVOERING 
Voor de uitvoering beschikt Stichting Onze Ballon over een eigen 8-persoons luchtballon, de 
PH-SOB. Future Fun Ballooning voert de ballonvaarten uit en draagt als een goed huisvader 
zorg voor onze ballon. Het jaarlijkse onderhoud en de keuring door de inspectie wordt via 
Future Fun Ballooning gedaan. Tevens zorgen zij voor de opslag van de ballon.  
Via de steunstichtingen worden kinderen aangemeld en daarnaast laten een aantal 
ziekenhuizen in de regio Oost- en Midden Nederland het weten als er kinderen zijn die in 
aanmerking komen voor een ballonvaart.  
 
 
BESTUUR 
In 2019 bestond het bestuur officieel uit:  
Theo van Essen Voorzitter 
Hein Wilgers  Penningmeester 
 
Voor de functie van Secretaris bestond een vacature. Halverwege 2019 heeft Theo van Essen 
besloten zijn functie neer te leggen. We danken Theo voor zijn enthousiaste inzet in de 
afgelopen jaren.  
 
Daarnaast heeft elke “steunstichting” een adviserende rol in ons bestuur. Hiervan maken de 
stichtingen “Zorgeloos Kind” (Aart van Meerveld) en Stichting Heartbeat (Björn Tannemaat) 
gebruik. 
 
 
GEGEVENS VAN ONZE STICHTING 
RSIN Nummer:   820050623 
Vestigingsadres:  De Ganzeboom 210 7433 GC Schalkhaar 
Postadres:   Aaltenseweg 31 7051 CL Varsseveld 
E-mail     info@onzeballon.nl 
Website    www.onzeballon.nl 
KvK-nummer   08183425 
Btw nummer    NI820050623B01  
Bankrekeningnummer  N161 RABO 0147977738 
 
Stichting Onze Ballon beschikt over een ANBI-status.  Meer informatie hierover : 
www.belastingdienst.nl  
 



 

 

 

BALLONVAARTEN 2019 
In 2019 hebben wij 15 ballonvaarten kunnen realiseren met zieke en kinderen met een 
beperking. We hebben actief meegewerkt aan de organisatie van Höfteballooning, een 
luchtballonfestival in de omgeving van Goor/Haaksbergen. De opbrengst van dit evenement 
viel helaas lager uit dan de verwachting.  
 
De ballonvaarten zijn uitgevoerd volgens onderstaande verdeling: 
 
• Beautiful Ballooning  4 vaarten 
• Kanjers voor Kanjers  3 vaarten 
• Zorgeloos Kind  2 vaarten 
• Stichting Heartbeat  2 vaarten 
• Onze Ballon   4 vaarten 
 
Daarnaast hebben Make-A-Wish Nederland en Stichting Ballonfair gedeeltelijke vaarten 
afgenomen.  
 
Doelstelling was om in 2019 ook betaalde bedrijfsvaarten te gaan aanbieden, om van de 
opbrengst vaarten te bekostigen voor de kinderen. Door de veranderingen in het bestuur is dit 
onvoldoende opgepakt. In 2020 zal hiervoor een nieuwe actie worden opgezet.  
 
 
ACTIES 2020 
Voor 2020 hebben we ons ten doel gesteld weer een voltallig bestuur te hebben en de focus op 
een toename van het eigen vermogen, zodat er reserves aangelegd kunnen worden om de 
huidige ballon op termijn te vervangen. Op basis van historie van andere ballonnen is het reëel 
te stellen dat deze ballon nog maximaal 3 jaar mee kan, afhankelijk van het aantal jaarlijkse 
vaarten. Een nieuwe “envelop” (alleen de ballon) vraagt een investering van ongeveer € 
35.000. Om voldoende middelen hiervoor in kas te hebben willen we jaarlijks € 10.000 
reserveren. Daarnaast gaan we fondsaanvragen opstarten om ballonvaarten te kunnen blijven 
uitvoeren.  
  



 

 

 

FINANCIËEL JAARVERSLAG  
 
    
INKOMSTEN:  
 

 REALISATIE 
2019 

BEGROTING 
2019 

REALISATIE 
2018 

Donaties € 300 € 500 € 100 
Teruggave Btw € 105  € 365 
Bijdrage vaarten deelnemende 
stichtingen 

€ 12.655 € 13.000 € 17.230 

Rente spaarrekening € 0,99 € - € 2,08 
Betaalde bedrijfsvaarten € 0 € 6.000  
Opbrengst activiteiten € 0 € 2.000  
    
Totale inkomsten € 13.060,99 € 21.500 € 17.697,08 

   
 
UITGAVEN: 
   

 REALISATIE 
2019 

BEGROTING 
2019 

REALISATIE 
2018 

Uitvoering Ballonvaarten Future Fun € 14.920 € 20.000 € 21.720,08 
Bankkosten € 124,97 € 120 € 120,35 
Aansprakelijkheidsverzekering € 356,28 € 400 € 380,40 
Drukwerk € 84,94 € 250 € 4.730,75 
Onkosten bestuursvergadering € 53,05 € 100 - 
Betaalde BTW -  € 133 
Onvoorzien  € 500  
Totale uitgaven € 15.539,24 € 21.390 € 27.084,56 

 
 
BANKSALDO: 
 

Banksaldo per 1-1-2019: € 8.342,63 
Banksaldo per 31-12-2019: € 5.864,38   

 
 
 


