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WOORD VOORAF
2019 was een bijzonder jaar voor Stichting Collectie Aviodrome. Van een min of
meer slapende stichting is het met volle kracht vooruit gegaan eind 2018 begin
2019.
2019 stond in het teken van 100 jaar luchtvaart. 100 jaar geleden
werd KLM opgericht, de oudste nog onder dezelfde naam opererende
luchtvaartmaatschappij ter wereld. 100 jaar geleden werd de Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling Amsterdam (ELTA) georganiseerd. 100 jaar geleden startte
Fokker met zijn fabrieken in de hallen van de ELTA. 100 jaar geleden werd
de Rijksdienst voor Luchtverkeer opgericht. 2019 was dus een belangrijk
jubileumjaar. Iets wat je als stichting voor behoud en beheer van de grootste
historische luchtvaart collectie van Nederland niet zomaar aan je voorbij kunt
laten gaan. Om dit groots te vieren is het plan opgevat om de complete vaste
tentoonstelling in het hoofdgebouw te vervangen. Deels omdat deze niet de
volledige 100 jaar betrof, maar met name ook omdat deze verouderd was. Dit
bleek echter niet een eenvoudig plan.
Steun van partners om het plan te realiseren was cruciaal. Gelukkig vonden wij
partners in de BankGiro Loterij, het Mondriaanfonds en KLM om het plan uit te
kunnen voeren. Het vertrouwen van deze nieuwe partners in wat wij doen, steunt
en motiveert ons enorm.
Onze plannen waren echter ambitieus, hierdoor hebben wij veel moeten vragen
van de medewerkers en de vrijwilligers van het museum. Iedereen heeft zich
meer dan 100% ingezet om het project tot een goed einde te brengen. Het
resultaat mag er zijn. Een volledig nieuw ingerichte vaste tentoonstelling, 100
jaar luchtvaart, werd officieel geopend op 10 oktober 2019. De gemiddelde
waardering van onze gast steeg de laatste 3 maanden van het jaar naar een 9.
Daar zijn wij natuurlijk enorm trots op.
Wij zijn klaar voor 2020 om heel veel mensen iets te leren over de rol van
Nederland of Nederlanders in de ontwikkeling van de luchtvaart en hen
hopelijk te inspireren tot innovatieve prestaties, wie weet op het gebied van
luchtvaartveiligheid, milieu of geluid. Op die manier kan de luchtvaart ook de
komende 100 jaar een positieve rol blijven spelen voor een ieder.
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INLEIDING
Dit document bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening, de samenstelverklaring van
de accountant en een toelichting op de financiële resultaten. Dit verslag bevat cijfers van
de rechtspersoon Stichting Collectie Aviodrome (de “Stichting”) en is opgesteld volgens
de C2 richtlijn van de Raad voor de jaarverslaggeving gepubliceerd in 2016. De Stichting
beheert de grootste en rijkste collectie van de Nederlandse historische burgerluchtvaart.
De collectie van de Stichting is hiertoe de basis voor Luchtvaartmuseum Aviodrome
(“Aviodrome”). De stichting is niet gericht op het maken van winst. De Stichting past de
Governance Code Cultuur toe.
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DOELREALISATIE
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De formele doelstelling van Aviodrome c.q. de Stichting is het beheer, de uitbreiding
en de verbetering van de collectie vliegtuigen die het Nederlandse luchtvaarterfgoed
vertegenwoordigt, het stimuleren van het besef van de historie van de burgerluchtvaart
in Nederland en de belangstelling hiervoor. Kennis van de geschiedenis draagt bij aan
het verklaren, begrijpen en toepassen van normen, waarden, gebruiken en gewoonten.
Cultureel erfgoed speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol. Niet alleen voor de
vergroting van kennis en het begrip van de geschiedenis, maar ook door het versterken van
de identiteit van de gemeenschap. Meer kennis over het land, het volk en haar geschiedenis
geeft een individu betrokkenheid bij de maatschappij. Mede daarom moeten historische
objecten voor toekomstige generaties behouden blijven. Aviodrome draagt hieraan bij door
het verzamelen van de materiële getuigenissen van de Nederlandse luchtvaartindustrie en
de Nederlandse luchtvaarthistorie.
De Stichting presenteert haar collectie in goede samenwerking met Aviodrome Exploitatie
B.V. De medewerkers van Aviodrome Exploitatie B.V. voeren de taken uit die voor het
realiseren van deze doelstellingen noodzakelijk zijn. De Stichting plukt de vruchten van hun
deskundigheid.

2019 stond volledig in het teken van 100 jaar luchtvaart. Dit jubileumjaar heeft Aviodrome aangegrepen om
de verouderde vaste tentoonstelling in het binnen museum ingrijpend te verbouwen. In lijn met de formele
doelstelling van het museum beoogt Aviodrome met de nieuwe tentoonstelling 100 jaar luchtvaart een aantal
subdoelstellingen te realiseren:
1.
2.
3.
4.

100 jaar luchtvaartgeschiedenis zichtbaar maken voor een breed publiek;
Groei bezoekersaantallen en focus op jongere doelgroep;
Kennisdeling en -ontwikkeling stimuleren;
Relatie burger en mobiel erfgoed versterken.

100 jaar luchtvaartgeschiedenis zichtbaar maken voor een breed publiek
Aviodrome heeft met de herinrichting van het binnen museum en de opening van de nieuwe permanente
tentoonstelling 100 jaar luchtvaart, de volledige Nederlandse luchtvaartgeschiedenis in beeld gebracht.
Nederland heeft een grote rol gespeeld in de luchtvaartgeschiedenis en de luchtvaart heeft ons land
ontzettend veel gebracht. In tegenstelling tot in de oude tentoonstelling wordt in de nieuwe permanente
tentoonstelling voldoende aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in de laatste decennia van de
luchtvaartgeschiedenis.
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uit 100 jaar luchtvaartgeschiedenis. Een selectie
van deze fragmenten (en beelden uit het archief
van beeld en geluid) zijn op relevante plekken in de
tentoonstelling zichtbaar gemaakt voor het publiek.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan beelden uit de privé
collectie van Anthony Fokker.

De nieuwe tentoonstelling vergroot de fysieke en
digitale zichtbaarheid van de grootste Nederlandse
luchtvaartcollectie. In de nieuwe tentoonstelling zijn
een flink aantal collectiestukken en archiefstukken
opgenomen en ontsloten voor het publiek. Stukken
die voorheen niet zichtbaar waren, maar een
grote waarde hebben. Deze archiefstukken en
collectiestukken ondersteunen de verhalen van de
Nederlandse luchtvaartgeschiedenis of vertellen
een verhaal op zich. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
vliegtuigjes die Anthony Fokker als tiener knutselde
voordat hij zijn Fokker Spin bouwde, de sleutel van
het hek van Schiphol uit de jaren 20, het mascotte
beertje van de piloot Parmentier, die vloog op de
beroemde Londen-Melbourne race en ga zo maar
door. Naast fysieke collectiestukken en documentatie
is ook een deel van de digitale collectie zichtbaar
gemaakt. Het documentatiecentrum van het
Aviodrome beschikt over een schat aan beelden

In de nieuwe tentoonstelling 100 jaar luchtvaart
wordt ook vooruit gekeken. Hoe zal de luchtvaart
in de toekomst ontwikkelen? Luchtvaart is heel
actueel. Er gaat bijna geen dag voorbij waarop in het
nieuws geen luchtvaart relateerde zaken behandeld
worden. De discussie gaat nu vaak om zaken als
geluidsoverlast, milieuvervuiling en vliegschaamte.
Waar in het verleden bijvoorbeeld oorlogssituaties
van invloed waren op ontwikkelingen in vliegtuigen,
zijn het nu geluids- en milieuaspecten die van invloed
zijn. Dit komt ook aan bod in de tentoonstelling 100
jaar luchtvaart.
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Gastwaardering
De tentoonstelling 100 jaar luchtvaart is gemaakt
voor het brede publiek. Maar hoe ervaart dit publiek
de tentoonstelling? De gastwaardering van de nieuwe
tentoonstelling is van groot belang. Aviodrome
monitort dagelijks de waardering van de gast via
Social media. Hiertoe heeft zij de beschikking over
een handige tool, Olery, waarin de reviews via de
verschillende kanalen samengevat worden. In de
grafiek is te zien hoe de gastwaardering zich de
afgelopen maanden ontwikkeld heeft.
Voor de verbouwing scoorde Aviodrome een 8.8
gemiddeld. Begin april is aangevangen met de
verbouwing. Het museum is tijdens de verbouwing
open gebleven. Dit is terug te zien in de terugloop
van de waardering van het museum tijdens deze

maanden. Na de opening is echter een duidelijke
stijging te zien met in november een gemiddelde
review score van een 9.2. De opening van de
tentoonstelling is echter nog te recent, waardoor
het nog voorbarig is om hier een conclusie aan te
verbinden. De eerste cijfers laten echter een hoopvol
beeld zien.
Naast de kwantitatieve metingen, zijn met name
de kwalitatieve metingen van groot belang in de
evaluatie van de gastwaardering. Opmerkingen van
gasten via review sites en social media vertellen
veel over wat de gast waardeert en niet waardeert
aan het museum. De opmerkingen van gasten laten
een positief beeld zien. Hieronder een greep uit een
aantal reviews.
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Groei bezoekersaantallen en focus op jongere
doelgroep
De nieuwe tentoonstelling 100 jaar luchtvaart is een
unieke kans om Aviodrome te positioneren als ‘het
luchtvaartmuseum’ waar je geweest moet zijn als
je interesse hebt in luchtvaart of de Nederlandse
geschiedenis. Deze betere positionering moet
leiden tot een grotere naamsbekendheid, een
groter marktaandeel in de vrijetijdsbranche in het
algemeen en in de museale branche specifiek. Dit
helpt Aviodrome bij het realiseren van haar museale
doelstellingen.

30.000 bezoekers te groeien ten opzichte van 2018
en dus minimaal op het niveau van 2015 te eindigen.
De herinrichting van een binnen museum was van
groot belang om dit te kunnen bereiken.
Vertraging herinrichting
Helaas heeft de herinrichting door meerdere
factoren vertraging opgelopen. Enerzijds doordat
de financiering pas laat tot stand kwam, anderzijds
doordat het in de huidige economie lastig is om
goede leveranciers te vinden om het project tot een
succesvol einde te brengen. Deze factoren samen
hebben er voor gezorgd dat het project niet voor
de zomervakantie, maar pas na de zomervakantie
volledig afgerond was. De officiële opening heeft
plaatsgevonden op 10 oktober, in de week dat KLM
100 jaar bestond.

Bezoekersaantallen 2019

Dalende trend toch doorbroken
Doordat de tentoonstelling niet klaar was en wij
gedurende de zomerperiode nog in verbouwing
waren heeft Aviodrome niet volledig campagne
kunnen voeren. Daarnaast is via alle kanalen
gecommuniceerd dat wij nog steeds in verbouwing
waren, wat potentiele bezoekers af kan schrikken.
Desondanks hebben wij in 2019 de dalende trend
kunnen doorbreken en stijgen onze bezoekers
aantallen met 11% ten opzichte van 2018.

Ambitie
Voor de lange termijn is er een ambitie opgesteld.
Het doel is om door te groeien naar een kwalitatieve
educatieve dagbesteding die het bestaansrecht van
Aviodrome ondersteunt. Waarbij de bezoeker op
een onvergetelijke manier leert over de belangrijke
geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart. Over
10 tot 15 jaar willen wij een ondergrens bereiken van
285.000 bezoekers per jaar met een verblijfstijd van
meer dan 6 uur. De doelstelling van 2019 was om

2020
Aangezien in 2019 beperkt aandacht is geweest
voor de nieuwe tentoonstelling, zal 2020 volledig
in het teken staan van de tentoonstelling 100 jaar
luchtvaart. De prognose is dat wij alsnog in 2020 de
beoogde groei zullen realiseren. Luchtvaartmuseum
Aviodrome is er klaar voor!
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Aviodrome succesvol in het bereiken van jongeren
tot 12 jaar
Aviodrome is een museum voor jong en oud.
Luchtvaartmuseum Aviodrome richt zich met name
op multi-generatie gezinnen met kinderen tot 12
jaar. Daarnaast richt Aviodrome zich uiteraard op
vliegtuigliefhebbers en liefhebbers van musea,
scholen en de zakelijke markt.

met of zonder kinderen beleven plezier aan het
museum, door zowel haar informatieve aard als
door de combinatie met vele activiteiten die de
collectiestukken tot leven brengen. Nederland mag
trots zijn op wat Nederlandse mensen of bedrijven
hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen in
de luchtvaart. Die trots wil Aviodrome delen met
iedereen die daarvoor open staat. Aviodrome
inspireert mensen met de tentoonstelling 100 jaar
luchtvaart om het beste uit zichzelf naar boven te
halen en hopelijk inspireren wij vele jongeren voor
het kiezen van een technisch of ander beroep in
de luchtvaartsector. Met de nieuwe tentoonstelling
100 jaar luchtvaart hopen wij jong en oud blijvend te
interesseren in de luchtvaartgeschiedenis, waardoor
cultureel erfgoed behouden blijft. Door middel van
het vertellen van verhalen, het verhaal achter het
staal, wordt de binding tussen de bezoekers en
het vliegend mobiel erfgoed versterkt. De jongere
doelgroep bereiken wij niet alleen door in het
museum verhalen te vertellen. Voor basisscholen zijn
3 lespakketten ontwikkeld welke vanaf het voorjaar
2020 via de digiborden gratis beschikbaar zijn voor
de groepen 4 t/m 8.

Ondanks de strategie om de mainstream marketing
met name te richten op de doelgroep gezinnen met
kinderen, zagen wij in de jaren 2015 tot 2018 een
kleine daling van het percentage kinderen tot 12
jaar. (van 37% naar 35%). In 2019 was het percentage
kinderen tot 12 jaar 45%. Het aandeel jongeren is
in 2019 dus aanzienlijk toegenomen ten opzichte
van de voorgaande jaren. Aviodrome is in 2019 dus
succesvol geweest om deze doelgroep te bereiken.
Kidsproof
Wat bijdraagt is dat Luchtvaartmuseum Aviodrome
in 2019 wederom is uitgeroepen tot kidsproof door
de museuminspecteurs van museumkids. In 2019
is Aviodrome wederom koploper in de provincie
Flevoland, met het meest Kidsproof museum van
Flevoland.

Op langere termijn zal geëvalueerd moeten worden of
Aviodrome met ontwikkelingen als de tentoonstelling
100 jaar luchtvaart lespakketten de doelstelling
om de relatie tussen burger en mobiel erfgoed te
versterken ook daadwerkelijk behaald.

Relatie burger en mobiel erfgoed versterken
De tentoonstellingen, educatieve programma’s en
activiteiten zijn gericht op een breed publiek. Zowel
liefhebbers van musea en vliegtuigen als families
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was dit wederom een succesvol evenement. Voor
liefhebbers was het bereik klein. Diverse vliegtuigen
werden uitgenodigd, maar door een beperkt budget
en hoge kosten, kon dit maar zeer beperkt. Hierdoor
is dit evenement steeds meer een gezinsevenement
geworden. Het evenement stond naast de
vliegtuigen in het teken van de hulpdiensten.
Mensen konden zelf brandjes blussen en échte
“rescue heroes” ontmoeten.

Om het herhaalbezoek te verhogen en mensen
meer te binden aan het museum, is iedere vakantie
een evenement georganiseerd voor de doelgroep
gezinnen. Daarnaast zijn nog een aantal liefhebbers
evenementen georganiseerd. Evenementen die
voorheen succesvol waren zijn herhaald. Voor de
overige vakanties zijn nieuwe thema’s bedacht.
Bouwplaats
In de voorjaarsvakantie konden kinderen hun eigen
vliegveld bouwen. Met verschillende interactieve
simulatoren leerden ze hoe een vliegtuig vliegt en
konden ze het perfecte vliegtuigje vouwen. Na het
doorstaan van verschillende testen wat het tijd om
de luchthaven in gebruik te nemen.

Space Academy
De herfstvakantie stond in het teken van de
ruimtevaart. Kinderen ontvingen bij binnenkomst
een opleidingsboekje. Diverse ruimtevaart
onderwerpen kwamen aan bod. Wanneer werd de
eerste raket afgevuurd. Wat heeft een Boeing
met een astronautentraining te maken. Hoe is
het om de ruimte in te gaan. Door middel van
diverse opdrachten kregen kinderen antwoorden
op deze vragen. In het spacelab konden proefjes
gedaan worden. Dit evenement organiseerde
Aviodrome voor de tweede keer met groot succes
in samenwerking met het Nationaal Ruimtevaart
Museum.

Nationale Museumweek
Ieder jaar organiseert de museumvereniging de
nationale Museumweek, waarbij ieder museum haar
pronkstuk onder de aandacht brengt. Ook in 2019
heeft Aviodrome deelgenomen aan de Nationale
Museum week, dit jaar van 8 t/m 14 april. “Ontdek
ons echte goud, het is dichterbij dan je denkt” is de
propositie van de Museumweek. In 2019 toonden
meer dan 400 musea hun schatten. Het pronkstuk
dat Aviodrome naar voren bracht was de Boeing
747, dit was daarmee het grootste pronkstuk welke
meedeed.

Flight Simulator weekend
In het eerste weekend van november organiseert
Aviodrome traditiegetrouw het Flight Simulator
weekend. Dit evenement is gericht op liefhebbers
van flight simulatoren. In dit weekend kwamen
wederom diverse clubs, verenigingen en
internationale bedrijven bij elkaar om de nieuwe
technieken en programma’s te laten zien in het
museum. Daarnaast was er een beurs en waren er
lezingen/demonstraties over de nieuwste trends op
het gebied van virtueel vliegen.

Straaljagerweken
In de meivakantie werd voor het eerst de
straaljagerweken georganiseerd. Gezinnen
leerden over straaljagers en wat het inhoudt om
straaljagerpiloot te zijn. Tijdens dit weekend zijn
diverse binnen- en buitenactiviteiten georganiseerd.
Bezoekers konden plaatsnemen in diverse
straaljagercockpits. Bezoekers konden testen of zijn
net zo snel als een straaljager kunnen rennen of net
zo hard als een straaljager kunnen brullen.

Open Cockpitdagen
Twee keer per jaar stelt Aviodrome een weekend een
aantal cockpits open voor de bezoekers. Hierbij is
altijd een vrijwilliger aanwezig om uitleg te geven en
toezicht te houden.

Fly in: Rescue Heroes
Tijdens de zomervakantie organiseert Aviodrome
ieder jaar de Fly-In. Dit evenement wordt voor zowel
de liefhebbers als de gezinnen georganiseerd.
Een combinatie van diverse activiteiten en
vliegtuigen. Qua bezoekers uit de gezinsdoelgroep

Lezingen
Iedere eerste zaterdag van de maand organiseerde
het Nationaal Ruimtevaart Museum een lezing over
een actueel onderwerp op het Aviodrome.
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Lespakketten
Naast het individuele bezoek richt Aviodrome
zich ook op het onderwijs. Aviodrome is een leuk
en leerzaam uitje voor basisscholen. In 2019 zag
Aviodrome een groei van 56% van schoolreisjes. In
2019 is dit met name gerealiseerd door een betere
prijsstrategie voor scholen. Om scholen beter te
bereiken heeft Luchtvaartmuseum Aviodrome
niet alleen haar prijsbeleid aangepast, maar is er
ook goed ingesprongen op actualiteiten, zoals de
Kinderboekenweek en stelt Aviodrome sinds eind
2019 een gratis lespakket voor de basisschool ter
beschikking.

Speurtocht
Kinderen konden deelnemen aan een piloten- en
stewardessenopleiding. In het museum kwamen
zij alles te weten over deze beroepen. Met de
speurtocht word je getest op vaardigheden en
kennis. Als de kinderen alle opdrachten succesvol
uitvoerden, kregen zij aan het einde van de dag een
Aviodrome piloten- of stewardessendiploma.
Rondleidingen
Iedere dag werden er rondleidingen gegeven door
gepassioneerde vrijwilligers. Hierin pik je allerlei
interessante, leuke weetjes mee. Vrijwilligers
vertelden verhalen over de vliegtuigen en de
luchtvaart van toen en nu. Er werden zowel binnen
als buiten rondleidingen georganiseerd en tijdens
evenementen ook speciale kinderrondleidingen.

In 2019 zijn drie lespakketten ontwikkeld voor
basisscholen. Een pakket voor groep 3 en 4, een
pakket voor groep 5 en 6 en een pakket voor
groep 7 en 8. Deze pakketten sluiten aan op de
competenties die leerlingen moeten halen in deze
jaren, waardoor het voor leraren makkelijk in het
lesprogramma op te nemen is. Het hoofddoel
van deze lespakketten is de leerlingen van de
basisschool te enthousiasmeren voor techniek en
meer specifiek luchtvaart. Diverse onderwerpen
komen aan bod, zoals bijvoorbeeld geschiedenis,
rekenen, natuurkunde.

Lezingen
Iedere eerste zaterdag van de maand organiseerde
het Nationaal Ruimtevaart Museum een lezing over
een actueel onderwerp op het Aviodrome.
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de grootste doelgroep, multi-generatie families. De
basis van het museum is een open en transparante
cultuur en is origineel door het thema, de manier
van presenteren van de collectie, maar ook door
de originele collectiestukken. De kennisoverdracht
wordt gerealiseerd op een bevlogen manier. Door
veel passie van medewerkers en vrijwilligers.
Een passie voor verhalen uit de Nederlandse
luchtvaartgeschiedenis die op een bevlogen manier
gedeeld worden.

Positionering
In 2019 heeft Aviodrome een herpositioneringstraject
doorlopen. In samenwerking met Matters Most
zijn de kernwaarden voor Luchtvaart Themapark
Aviodrome bepaald . Op basis van de kernwaarden,
Stoer, meeslepend en leerrijk is besloten om
vanaf de zomercampagne van 2019, de naam
Luchtvaartmuseum Aviodrome te gaan voeren
in plaats van de naam Luchtvaart-Themapark
Aviodrome. Om de nieuwe merkidentiteit te laden is
er een intensivering van contactfrequentie nodig.
Aangezien de nieuwe tentoonstelling nog niet klaar
was voor de zomercampagne, hebben wij moeten
besluiten om de lancering van de merkidentiteit los
te trekken van de opening van het nieuwe binnen
museum. Hierdoor was er minder budget beschikbaar
dan wenselijk is om een dergelijke lancering groots
te doen. In 2020 zal er dus nog de nodige aandacht
moeten zijn voor het goed te laden van de nieuwe
merkidentiteit en het doorvoeren van de kernwaarden
in de rest van het museum.

Om PR te genereren is er een officiële opening
van de nieuwe tentoonstelling georganiseerd. Een
officiële opening is uiteraard ook een mooi moment
om betrokkenen te bedanken en stakeholders de
behaalde resultaten te laten zien. Naast de opening
van de tentoonstelling, werd deze avond ook het
laatst ontbrekende collectiestuk, een replica van
een De Havilland DH-9, het eerste eigen vliegtuig
van de KLM in 1919, onthuld. De officiële opening
was een groot succes. Niet alleen ontvingen wij vele
positieve reacties van alle stakeholders, maar leverde
de opening ook regionale en landelijke aandacht
op. Hieronder een overzicht van media aandacht in
September tot en met december, wat relevant is voor
de nieuwe tentoonstelling.

Het museum blijft zich de komende jaren richten op
16

Publicatiebron
Seniorenwijzer
Schoolreis.nl

Datum

Link

29-10-2019

https://www.schoolreis.nl/archief/nieuwe-permanente-expositie-aviodrome/

31-10-2019

Museumtv.nl
Piloot en Vliegtuig

14-10-2019

Luchtvaartnieuws.nl

12-10-2019

Omroep Flevoland

11-10-2019

Radio 2

10-11-2019

Stentor

https://museumtv.nl/museum/luchtvaartmuseum-aviodrome/

https://www.pilootenvliegtuig.
nl/2019/10/14/aviodrom-inaugureert-de-havilland-dh-9/

https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/
categorie/2/airlines/aviodrome-onthult-replica-van-eerste-klm-vliegtuig

https://www.omroepflevoland.nl/
nieuws/174872/aviodrome-onthult-dh-9de-start-van-de-burgerluchtvaart

Live verslag Wouter van der Goes

https://www.destentor.nl/flevoland/museum-aviodrome-in-lelystad-weet-wel-raad-met-forse-gift~a35c5673/?referrer=https://www.
google.com/

Noordhollandsdagblad.nl

Flevopost

Telegraaf Landelijk

https://www.noordhollandsdagblad.nl/
cnt/dmf20190211_38875042/aviodromekrijgt-het-eerste-klm-vliegtuig?utm_
source=google&utm_medium=organic

11-10-2019
17-12-2019

Daarnaast zal KLM in de nieuwsbrief aan haar personeel nog aandacht besteden aan
de nieuwe tentoonstelling. Deze nieuwsbrief gaat naar 25.000 personeelsleden.
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COLLECTIE
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Het jaar 2019 stond in het teken van de grote verbouwing van het binnen museum.
Bijna alle vliegtuigen in de vaste tentoonstelling zijn verplaatst, alleen de Lockheed
Constellation, de Junkers 52, de Fokker F.27 en de DeHavilland Dove zijn blijven staan.
Tijdens de verbouwing zijn alle vliegtuigen die aan het dak hingen in het binnen museum
weggehaald. De Bleriót VI is opnieuw opgehangen. Een deel van de collectie, met name
zweefvliegtuigen, die geen plek heeft gekregen in de nieuwe vaste tentoonstelling is
verhuist naar het depot in de T2 hangaar. De Fokker F.VIII is uit het depot gehaald en maakt
nu onderdeel uit van de vaste tentoonstelling.

Het laatste vliegtuig wat toegevoegd is aan de vaste tentoonstelling 100 jaar luchtvaart is de de Havilland
DH-9. Dit is een replicabouw project wat volledig is uitgevoerd door vrijwilligers. De DH.9 was een vliegtuig
van het eerste uur van de vloot van KLM. Het zeer bijzondere toestel was oorspronkelijk een bommenwerper,
die omgebouwd is naar passagiersvliegtuig. In het vliegtuig konden naast de piloot twee passagiers en wat
post mee. Passagiers werden aangekleed met dikke leren jassen en kregen een stoof mee vanwege de open
cockpit. In november 2016 kwamen de eerste onderdelen uit de Verenigde Staten aan. Die onderdelen zijn
gebouwd door het Cradle of Aviation Museum. Door de overname van het project van Stichting Replicabouw
DH-9 en een gulle donatie kon Aviodrome in meer dan twee jaar het vliegtuig afbouwen. In oktober 2019 is het
vliegtuig voltooid, waarna het een plek heeft gekregen in de vaste tentoonstelling, nadat het officieel onthult
is in de T2 hangaar op 10 oktober.
Van Groningen Airport Eelde heeft Luchtvaartmuseum Aviodrome onderdelen van een uniek historisch
vliegtuig, de Pander EC60, geschonken gekregen. Groningen Airport Eelde ontdekte de Pander tijdens
werkzaamheden op het terrein. Dit is een uniek stuk. Aviodrome had nog geen vliegtuig van Pander in de
collectie. Pander is een Nederlandse bouwer in de beginjaren van de luchtvaart. Het verhaal achter dit
specifieke vliegtuig maakt het een unieke schenking. De schenking omvat meerder onderdelen, onder andere
een kleine stermotor, stukken hout, wielen met spaken en pedalen. Op 9 juni 1931 is piloot Haijo Hindriks met
dit vliegtuig neergestort op Groningen Airport Eelde en overleed hij aan zijn verwondingen. Haijo Hindriks is
een van de grondleggers van vliegveld Eelde. Zijn vliegtuig is destijds voor nader onderzoek opgeslagen in
een van de hangars. Tijdens een inval in 1940 tijdens de Tweede wereldoorlog is de hangar vernietigd, waarna
de wrakdelen in een bomkrater zijn gestort.
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Naast deze twee wat grotere collectie uitbreidingen, zijn er ook kleinere objecten geschonken, waaronder een
sierlijk hekwerk van het eerste KLM kantoor in Mallorca en een glas-in-lood raam van een KLM vlieger. En nog
vele andere memorabilia, boeken en documentatie.

8-jan-19
9-jan-19
11-jan-19
12-jan-19
15-jan-19
16-jan-19
29-jan-19
31-jan-19
12-feb-19
15-feb-19
17-feb-19
19-feb-19
21-feb-19
22-feb-19
24-feb-19
1-mrt-19
2-mrt-19
4-mrt-19
6-mrt-19
6-mrt-19
16-mrt-19
21-mrt-19
5-apr-19
10-apr-19
12-apr-19
19-apr-19
24-apr-19
1-mei-19
9-mei-19
14-mei-19
15-mei-19
17-mei-19
17-mei-19
20-mei-19
20-mei-19
22-mei-19
23-mei-19
30-mei-19
10-jun-19
12-jun-19
23-jun-19
27-jun-19
16-jul-19
17-jul-19
23-jul-19
17-aug-19
21-aug-19
23-aug-19
27-aug-19
28-aug-19
30-aug-19
31-aug-19
1-sep-19
2-sep-19
2-sep-19
8-sep-19
19-sep-19
2-okt-19
2-okt-19
6-okt-19
8-okt-19
9-okt-19
15-okt-19
22-okt-19
25-okt-19
6-nov-19
6-nov-19
9-nov-19
9-nov-19
17-nov-19
19-nov-19
20-nov-19
23-nov-19
29-nov-19
4-dec-19
5-dec-19
30-dec-19

Diverse boeken, tijdschriften en 2 modeltekeningen in envelop.
Stikker Aviodrome Luchtvaartmuseum Schiphol-Centrum.
Diverse tijdschriften.
Diverse manuals 737 en 747 en lesboeken KLM
F28 mechanics handbook
Documenten 1940/1975 + een beschadigd baanlicht
4 Posters in lijst + model KLM Lockheed + Boeing Dreamliner jack.
Boeken.
3 Foto's.
Thermoskan van de KLM
Puzzel van Schiphol uit 1977.
Boek "De toekomst heeft vleugels van Smirnoff"
Boekje "Hulde Snip".
Typemachine secretaresse Plesman
4 Dozen Knipsels en van alles en nog wat.
Diverse Fokker objecten.
KLM ticket en boiardingcard en boekje van BEA.
Dagboek Indie reis in 1931.
Diverse luchtvaart boeken
Diverse lesboeken KLM en foto's instrumentenpaneel.
2 KLM blauwe plastic schaaltjes
Diverse papieren, manuals en boeken.
Vleugeluiteinde F-27.
Boek over Fokker van Postma.
Plakboek met foto's.
Diverse spullen KLM
Diverse tijdschriften
2 Boeken
Diverse documenten van Mw. van Maarseveen uit de jaren 30.
Diverse van Jan Reins van den Barg en Gerrit Heinen.
Diverse manuals van de Fokker F27 en F100.
Overdracht van de Merison collectie dia's.
Verzameling Fokker spullen vader, Fokker dir. Afrika Sales.
KLM welcome package for triple-F passengers
Manual, Logboek en div. van BWK C.E. Fabri.
Diverse videobanden, U-matic en VHS.
Diverse spulletjes.
Donatic Throat microphone
Garuda boekje met KLM tickets uit 1965 met diverse.
Papier met de muziek van een lied over de UIVER uit 1934.
11 Kopieën over das neue universum (Lufthansa)
Microfilmvieuwer en films.
Ingelijste foto van de Fokker F.VIIa, H-HADH
2 Mappen met papieren.
Boeken/tijdschriften en diversen.
2 Getuigschriften uit de jaren 30.
Rapport A.995(Difoga, Ir.J.Wijsman), Fokker-Diepen F.25 "Promotor"
KLM Tickets met diverse papieren.
ELTA bord uit 1919.
Nachtkijker, kast met kaart en landkaart en foto's.
Diverse boeken.
KLM transit boardingpass nr. 41 en een Duitse KLM draaikalender.
2 Brokstukken van het EL AL vliegtuigongeluk Bijlmer 4 okt. 1992
3 Dozen met boeken.
2 Manuals
2 KLM posters. Zie foto.
Papieren en een baanverlichting
Diverse dozen met Fokker foto's
10 Dozen met Fokker foto's + diverse.
5 Puzzles in lijst.
Diverse stropdassen, modellen en andere spullen.
Certificaat PH-LKU + Kopie instapkaart Amsteredam-Jakarta 17.1.1957
Model van 2,10 meter breed.
Diverse KLM items, zie foto's.
2 Logboeken, foto, manual en 2 stropdassen.
Diverse spulletjes van Martinair.
Oranje model van de Fokker T.5
Diversen + logboeken en uniform Transavia.
2 Boeken KLM 100 jaar + bord KLM 100 jaar.
Diverse boeken en tijdschriften
Flight log van de KLM uit 1966.
Hangglider UP-TRX
Diverse posters 5X.
2 boeken "The Fokker fours"
Boek: Beroemde vliegtuigen en hun historie
Diverse boeken
Een 100 tal boeken.
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Er zijn geen collectiestukken afgestoten in 2019.

Inkomende Bruiklenen
Diverse inkomende bruiklenen zijn in 2019 beëindigd. Voor de tijdelijke tentoonstelling “100 jaar
Marineluchtvaartdienst” waren enkele objecten van derden in bruikleen gekregen. Deze zijn na de beëindiging
van de tentoonstelling terug gegeven aan de bruikleengevers. Het betrof o.a.
Diverse persoonlijke stukken
Een Agusta Bell helikopter
Een originele vlag van de Marine Luchtvaartdienst
Een model van het vliegdekschip de “Karel Doorman”.
Daarnaast is de Viking Dragonfly, een bruikleen van een particulier, door bemiddeling van Aviodrome naar de
In Holland Delft University of Applied Sciences verhuisd. Dit vliegtuig stond reeds lange tijd opgeslagen in
het depot van Aviodrome.
Voor de nieuwe vaste tentoonstelling zijn een aantal nieuwe langdurige inkomende bruiklenen aangegaan. Zo
heeft Aviodrome in bruikleen gekregen een aantal luchtvaartregisterboeken van de IL&T, een deel van een
propeller en diverse objecten van de luchtvaartpionier Van Maasdijk van een particulier en een kunstwerk/
beeld met de naam ‘God Speed’ van het Amsterdam Museum.
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Uitgaande bruiklenen
Het bruikleenverkeer aan tentoonstellingen is in 2019 iets gegroeid. Met name door het 100 jarig bestaan van
KLM, de Fokker fabrieken en het NLR, was er meer vraag naar bruiklenen. Objecten van Luchtvaartmuseum
Aviodrome waren te zien in belangrijke tentoonstellingen zoals 100 jaar Fokker in Huis Doorn. Daarnaast
hebben Fokker en KLM een aantal objecten in bruikleen gekregen voor de viering van hun 100 jarig jubileum.
Aviodrome heeft met de inzet van diverse collectiestukken een grote rol gespeeld bij de opnames van
de TV serie over het leven van Fokker en Plesman. Een deel van de opnames heeft ook op Aviodrome
plaatsgevonden.

Registratie
Een team van vrijwilligers houdt zich continu bezig met de juiste registratie van de collectie. De uniformen,
posters, schilderen, boeken en tijdschriften zijn volledig geregistreerd. Overige deelcollecties behoeven nog
aandacht. Mede door de omvang van deze collecties zal het naar verwachting nog enkele jaren duren voordat
de gehele collectie opgenomen is in de (Adlib) database. Het eerste doel is om de collectie te behouden. Het
aantal vrijwilligers in het archief neemt gelukkig toe, zodat er meer werk uitgevoerd kan worden.
Digitalisering
Op dit moment krijgen de luchtfoto’s en films die vastgelegd zijn op kwetsbare dragers voorrang in het
digitaliseringproces. De gedigitaliseerde items krijgen direct een inhoudelijke beschrijving.
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De technische vrijwilligers en de facilitaire medewerkers van Aviodrome houden zich doorlopend bezig met
het behoud van de collectie. Zij voeren onderhoud uit en zien er op toe dat de collectiestukken gepresenteerd
staan in ruimtes met de juiste omstandigheden om de collectiestukken zo goed mogelijk te conserveren. Door
ruimtegebrek binnen in het museum en de grootte van een aantal collectiestukken is het voor een deel van de
vliegtuigcollectie niet mogelijk om deze op een binnen locatie ten toon te stellen of op te slaan.
Dankzij de nodige creativiteit en veel inzet door medewerkers is er toch in de T2 hangaar nog ruimte
gecreëerd om collectiestukken op te slaan die uit de expositie kwamen na de herindeling daar. De
zweefvliegtuigen die aan het dak in het binnen museum hingen, staan nu samen met de Auster op zolder. De
straaljagers uit het binnen museum staan in, met gedemonteerde vleugels, tussen de DC-2 en DC-3.
Buiten zijn de vliegtuigen onderhevig aan alle weersomstandigheden, wat niet ten goede komt aan het
behoud van de vliegtuigen. Sinds 2016 werkt Aviodrome met een professioneel schoonmaakbedrijf om de
collectiestukken die buiten staan regelmatig schoon te maken, waardoor de aantasting van deze stukken
door weersomstandigheden zoveel mogelijk beperkt wordt. Dit is in 2019 doorgezet. In 2020 zal de Stichting
proberen financiering te vinden voor het spuiten van de Lockheed Neptune.
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HET FINANCIËLE
BELEID
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De Stichting heeft de exploitatie van de collectie uitbesteed aan Aviodrome Exploitatie
B.V., die ook alle kosten die gemaakt worden voor het exploiteren van de collectie voor haar
rekening neemt. Aviodrome Exploitatie B.V. is verplicht als een goed huisvader voor de
collectie te zorg dragen, deze goed te onderhouden en deze slechts in overeenstemming
met de bestemming te gebruiken. Kosten tot behoud en verbetering van de collectie zijn
voor rekening van Aviodrome Exploitatie B.V. als deze zonder toestemming van de Stichting
en/of Aviodrome Vastgoed B.V. worden gemaakt.
De onkosten gemaakt door vrijwilligers om hun museale taken uit te kunnen oefenen,
worden eveneens vergoed door Aviodrome Exploitatie B.V. Hierdoor zijn de onkosten voor
de Stichting nihil en kunnen inkomsten volledig ingezet worden voor het realiseren van de
doelstellingen van de Stichting.
Financieel resultaat SCA
Stichting Collectie Aviodrome heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 34.373 dit wordt
toegevoegd aan de reserves. Dit resultaat heeft en aantal redenen:
•
•

In 2019 heeft de Stichting € 115.048 ontvangen door de samenwerking met de loterijen
(Postcodeloterij, Vriendenloterij en BankGiro Loterij).
Voor de herinrichting van de binnen expositie is € 75.369 gebruikt uit de bestemmingsreserve.

De totale kosten van de herinrichting van het binnen museum bedragen € 1.127.857. Hiervan is € 575.369
gefinancierd door de Stichting (400K BankGiro Loterij, 100K Mondriaanfonds en de rest eigen middelen).
€ 352.836 is gefinancierd door Aviodrome Vastgoed B.V. (Libéma) en € 199.652 is gefinancierd uit Aviodrome
Exploitatie B.V. (waaronder 30K van KLM). Voor 2020 heeft Aviodrome Exploitatie B.V. nog 25K gereserveerd
voor afrondende werkzaamheden.
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Luchtvaartmuseum Aviodrome wordt niet structureel ondersteund. Voor de herinrichting van het binnen
museum heeft Aviodrome eind 2018 diverse projectbijdragen aangevraagd. Van de 9 aanvragen zijn
er uiteindelijk 3 gehonoreerd in 2019. Zonder de steun van een aantal partijen had Luchtvaartmuseum
Aviodrome onmogelijk haar plannen voor 2019 kunnen realiseren.
BankGiro loterij
Speciale dank voor de BankGiro Loterij, die na het faillissement in 2011 weer vertrouwen in onze organisatie
toont. Vooraf aan het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ontving general manager Serena van
Kammen uit handen van Robert ten Brink, ambasadeur van de BankGiro Loterij, een cheque ter waarde van
400.000 euro voor de realisatie van de herinrichting van het museum en de nieuwe vaste tentoonstelling “100
jaar luchtvaart”. Dankzij deze extra bijdrage en dus dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij konden wij
de nieuwe vaste tentoonstelling “100 jaar luchtvaart” realiseren.
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De helft van de opbrengt schenkt de loterij aan cultuur
in Nederland.
Partners
Daarnaast dank aan het Mondriaanfonds voor het toekennen van 100.000 euro voor dit project. Eveneens
dank aan KLM, die in 2019 100 jaar bestond, en 30.000 euro aan Luchtvaartmuseum Aviodrome (via
Aviodrome Exploitatie B.V.) ter beschikking stelde voor het realiseren van de tentoonstelling. Zonder het
vertrouwen van deze partners had Luchtvaartmuseum Aviodrome de herinrichting van het binnen museum
niet kunnen doen, een belangrijke stap om de doelstellingen van de Stichting beter te kunnen realiseren.

Een onafhankelijke registeraccountant verstrekt een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening.
Deze externe accountant wordt benoemd door het bestuur van de Stichting. Ook voor 2019 is Deloitte
Accountants B.V. gevraagd om een samenstellingsverklaring te verstrekken bij de jaarrekening van Stichting
Collectie Aviodrome. Hiertoe is in de bestuursvergadering van december 2019 besloten.
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BESTUUR,
ORGANISATIE
& PARTNERS
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De stichting heeft geen personeelsleden in dienst, maar werkt nauw samen
met de personeelsleden van Aviodrome Exploitatie B.V., de exploitant van
het museum. De bezoldiging van de medewerkers van Aviodrome Exploitatie
B.V. gebeurt volgens de collectieve arbeidsvoorwaarden dagrecreatie van de
RECRON.

Luchtvaartmuseum Aviodrome bestaat uit Stichting Collectie Aviodrome en Aviodrome Exploitatie B.V.
Stichting Collectie Aviodrome beheert de grootste en rijkste collectie van de Nederlandse historische
burgerluchtvaart. De collectie van de Stichting is hiertoe de basis voor Luchtvaartmuseum Aviodrome. De
stichting is niet gericht op het maken van winst. Stichting Collectie Aviodrome wordt bestuurd volgens een
bestuursmodel. De stichting heeft 4 bestuursleden. De samenstelling van het bestuur is vastgelegd in de
statuten. De samenstelling van het bestuur is in 2019 niet gewijzigd. Het bestuur bestond in 2019 uit:
•
•
•
•

Erik Lagerweij, bestuurder A namens de Schipholgroup;
Peter Nijhof, bestuurder B namens Gemeente Lelystad;
Serena van Kammen, bestuurder C en penningmeester/secretaris, namens Aviodrome Exploitatie B.V.’;
Marianne van der Lelie, bestuurder D en voorzitter, namens Libéma.

Stichting Collectie Aviodrome heeft geen medewerkers, maar alleen vrijwilligers. De vrijwilligers, werkzaam
in diverse collectiebeheer en publiekstaken krijgen een reiskosten vergoeding welke betaald wordt door
Aviodrome Exploitatie B.V.
Serena van Kammen is als General Manager verantwoordelijk voor de exploitatie van het museum door
de gelieerde B.V. Aviodrome Exploitatie B.V. Naast de exploitatie van het Museum zijn de evenementen
activiteiten van de rechtspersoon Aviodrome Exploitatie B.V. Kosten voor de evenementen worden ook
gedragen door deze rechtspersoon.
Luchtvaartmuseum Aviodrome is een geregistreerd museum en hanteert de Museumnorm voor
bedrijfsvoering, collectie en publiek. Daarmee onderschrijven wij de Ethische Code voor Musea (ICOM) en
hanteren wij de LAMO-procedure voor het afstoten van objecten uit de collectie.
Bij de uitvoering van onze activiteiten passen wij de principes uit de Governance Code Cultuur toe. Stichting
Collectie Aviodrome is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en publiceert de daarvoor vereiste
gegevens op www.Aviodrome.nl/Stichtingcollectieaviodrome
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5.2.1

Vrijwillligersbeleid

Door het enthousiasme van vrijwilligers, die uitsluitend voor hun plezier werken, krijgen de bezoekers in grote
mate het gevoel welkom te zijn. Het gewenste aantal vrijwilligers en de beoogde taken van de vrijwilligers zijn
vastgesteld op grond van het geplande publieksaanbod. Kosten die worden gemaakt met betrekking tot de
inzet van vrijwilligers zijn voor rekening van Aviodrome Exploitatie B.V.
Bij Aviodrome vinden vrijwilligers een belangrijke invulling van hun liefhebberij in de luchtvaart. Aviodrome
heeft in 2019 gemiddeld 184 vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in de interactie met het publiek. Uitleg
in de toegankelijke vliegtuigen wordt deels gegeven door vrijwilligers die zelf met deze toestellen hebben
gevlogen. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief bij het onderhoud en de restauratie van de toestellen, bij de
rondvluchten, in de radiokamer en in het archief.
Actieve vrijwilligers, gespecificeerd naar vakgroep per 31-12
Flightsims
Ruimtevaart
Archief
Onderhoud
Rondvluchten
Radiokamer
Stewards
Totaal

2016

2017

2018

2019

84
9
18
57
7
7
63
245

78
10
16
46
5
8
71
234

57
10
15
47
5
11
72
217

26
11
15
45
4
11
72
184

Het aantal lijkt heel erg terug te lopen. Eind 2018 is echter de samenwerking met Stichting Aviosim beëindigd.
Per 1-1-2019 is daarom besloten om alle vrijwilligers van de flight simulatoren die niet de ondergrens van 100
uur per jaar halen niet te verlengen. Dit verklaart het grote verschil in aantal vrijwilligers tussen 2018 en 2019.
Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
Eind 2018 is het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek herhaald. Begin 2019 zijn de resultaten hiervan verwerkt
besproken en is hier een actieplan op gemaakt met verbeterpunten. De belangrijkste uitkomsten waren: een
daling in het gevoel van waardering voor de inzet van vrijwilligers; vrijwilligers willen meer betrokken worden
bij ontwikkelingen; zij vinden dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van hun kennis en kunde; de voorziening
in middelen, zoals bedrijfskleding duurt soms te lang; communicatie wordt soms als gebrekkig ervaren.
Acties zijn ondernomen om deze punten te verbeteren in de organisatie, zoals: meer zichtbaarheid van het
management op de werkvloer; communicatie op de agenda en actielijsten van diverse overleggen; voorraad
kleding verhogen; vrijwilligers waar mogelijk betrekken bij projecten. Dit is in 2019 voor de herinrichting
van het binnen museum direct toegepast. Een groep van ongeveer 50 vrijwilligers heeft geholpen met
het samenstellen van de inhoud en het inrichten van de nieuwe vaste tentoonstelling. Eind 2020 zal het
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek herhaald worden.
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Risico

Risico bereidheid Toelichting

Strategisch

Gematigd

Strategische risico’s worden zorgvuldig afgewogen.

Operationeel

Laag

De taak van Stichting Collectie Aviodrome is het behoud en beheer
van de collectie als bron van informatie voor onderzoek, educatie en
presentatie. Continuïteit is daarmee inherent aan deze doelstelling.
Risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen wil de
Stichting zoveel mogelijk inperken.

Financieel

Zeer laag

Financiële risico’s worden zoveel mogelijk beperkt door alleen
minimale en beheersbare risico’s te nemen. Hiermee waarborgt de
Stichting een solide financiële positie en kan zij te allen tijde de
besteding van gelden verantwoorden.

Compliance

Nul

Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hanteert
de Stichting geen tolerantie. Er is speciale aandacht voor weten regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu, privacy en
informatiebeveiliging.

Risico

Beheersmaatregel

Afhankelijkheid continuïteit inkomsten uit
publieksbezoek

Het voortbestaan van de Stichting is niet afhankelijk
van inkomsten uit publieksbezoek. De continuïteit
van het museum en de doelstelling om de collectie
zichtbaar te houden voor een breed publiek is
hier echter wel van afhankelijk. Om deze rede is
het van belang dat Stichting Collectie Aviodrome
i.s.m. Aviodrome Exploitatie B.V. continue werkt
aan vernieuwing en uitbreiding van presentaties en
collectie om de doelgroep aan te spreken.

Positionering
De positionering van Aviodrome als hèt
luchtvaartmuseum is van belang voor het realiseren
van de doelstellingen van de Stichting. Risico’s van
een te lage bekendheid belemmeren de ontwikkeling
van Aviodrome. Enerzijds doordat het moeizamer
is voor Aviodrome om een publiek te bereiken, te
interesseren en te informeren. Anderzijds doordat
het lastiger is fondsen, donaties en legaten te
verwerven voor de uitbreiding, het beheer en het
behoud van de collectie van Aviodrome.

Voor de positionering van Aviodrome is de
stichting op dit moment afhankelijk van Aviodrome
Exploitatie B.V. Aviodrome Exploitatie B.V. heeft in
2018 een herpositioneringstraject gevolgd met een
extern bureau. Deze herpositionering is uitgerold
in 2019, maar door uitloop van de verbouwing is
deze nog maar beperkt geladen. In 2020 wordt
hier een vervolg aan gegeven. Door middel van
marktonderzoek zal moeten worden aangetoond
of hier in de marketing de juiste keuzes in worden
gemaakt en waar nodig moet worden bijgestuurd.

Reputatie mobiel erfgoed
Het mobiel erfgoed heeft binnen Nederland
helaas beperkt de aandacht, veel minder dan
bijvoorbeeld kunst. Dit uit zich onder andere bij de
totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving
voor verkeer en vervoer, waarbij de gevolgen
hiervan voor cultureel waardevol mobiel erfgoed
niet altijd even bewust worden afgewogen. Dit leidt
tot knelpunten bij het behoud van mobiel erfgoed
in een zo authentiek mogelijke staat. Ook zijn er
financiële knelpunten, waardoor soms individuele
objecten voor het Nederlandse publiek verloren
gaan

Aviodrome is lid van brancheorganisatie die de
belangen behartigen van het mobiele erfgoed, zoals
de Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart
(NFHL) via de Stichting Mobiele Collectie Nederland
(MCN). Waar mogelijk zal Aviodrome een actieve rol
vervullen om het mobiele erfgoed beter op de kaart
te zetten.
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Risico groeiende collectie
De beginjaren van de burgerluchtvaart zijn goed
vertegenwoordigd in de collectie van Aviodrome.
Door het formaat van vliegtuigen en de beperkte
beschikbare ruimte, wordt het steeds lastiger om
de collectie zodanig te huisvesten dat zij goed
behouden kan worden. Toch is het van groot belang
dat ook het recente verleden en het heden goed
vertegenwoordigd worden in de collectie, mede
omdat dit herkenbaar is voor en aantrekkingskracht
uitoefent op een breed publiek.

Het collectieplan is actueel en zal actueel gehouden
worden. In het collectieplan is aandacht besteed
aan de uitbreiding van de collectie met objecten
die de meer recente luchtvaartgeschiedenis
vertegenwoordigen. Ook dwingt het collectieplan
om selectiever te zijn bij objecten die aangeboden
worden. Daarnaast moeten er plannen ontwikkeld
worden voor de huisvesting van de collectie in de
toekomst.
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Het doel van de Stichting is het behoud, het beheer, de uitbreiding en de verbetering van de collectie van
Aviodrome, alsmede het vergroten van het besef en de kennis onder het publiek van de geschiedenis op het
gebied van de luchtvaart en het promoten van de belangstelling hiervoor. Continuïteit is inherent aan deze
doelstelling. Risico’s die de continuïteit in gevaar kunnen brengen wil het bestuur van de Stichting zoveel
mogelijk inperken.
Risico

Beheersmaatregel

Risico vergrijzing vrijwilligersbestand
De vergrijzing van het
vrijwilligersbestand is een bedreiging
voor de continuïteit van Aviodrome.
Veel van de museale taken worden
door vrijwilligers uitgevoerd. Door het
stijgen van de AOW leeftijd wordt het
voor o.a. museale instanties steeds
lastiger om voldoende vrijwilligers te
vinden. Door de
hoge leeftijd van veel van de
vrijwilligers is het verloop aanzienlijk
(2018: 19, 2017: 30).

In 2017 is onderzoek gedaan en een plan opgesteld om dit risico
zoveel mogelijk te beperken. Aan de hand van de resultaten van dit
onderzoek moet nog een concreet plan voor de werving en selectie
en het behoud van het vrijwilligersbestand gemaakt worden. Dit
wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond.

Verzekeringen/risico van
onderverzekering

Aviodrome Exploitatie B.V. heeft de collectie verzekerd tegen
de risico’s van brand, diefstal, vernieling en overige schade. De
vrijwilligers, die werkzaamheden verrichten voor de Stichting en
dus voor Aviodrome, zijn meeverzekerd op de polis van Aviodrome
Exploitatie B.V.

Bij onvoldoende aanwas van nieuwe vrijwilligers, kan de inzet van
andere doelgroepen onderzocht worden, zoals het opzetten van een
samenwerking met MBO’s en HBO’s voor de inzet van studenten als
leerplek of stage. Of een samenwerking met gemeentelijke instanties
voor bijvoorbeeld de inzet van werkelozen.

Ieder jaar wordt de lijst verzekerde objecten getoetst. Ieder 4 jaar
wordt de collectie opnieuw getaxeerd voor de verzekering.
Calamiteiten

De bedrijfshulpverleners hebben allen de vereiste trainingen
gevolgd. Jaarlijks wordt er minimaal 1 ontruimingsoefening
georganiseerd, waarbij niet alleen de bedrijfshulpverleners
betrokken zijn, maar ook de overige medewerkers en vrijwilligers.

Actuele kennis inzake wet
en regelgeving operationele
luchtvaartactiviteiten
Libéma is een exploitant van
dagrecreatie en verblijfsrecreatie,
maar de stafafdelingen beschikken
niet over deze specifieke kennis.

Bij het opzetten van operationele luchtvaartactiviteiten worden
adviseurs betrokken met de juiste kennis en zal het beleid extern
worden getoetst.

Collectie

Om de risico’s inzake calamiteiten voor de collectie zoveel
mogelijk te beperken, moet een calamiteitenplan voor de collectie
opgesteld worden. Risicomanagement heeft niet alleen betrekking
op de veiligheidsrisico’s maar op alle bedreigingen waar objecten
en collecties aan bloot staan, denk hierbij aan gebeurtenissen
zoals brand, overstroming en diefstal, maar ook aan processen
zoals verbleking door licht. In 2020 staat het opstellen van dit
calamiteitenplan op de planning.

Risico

Beheersmaatregel

Voldoen
De Stichting kan meeliften op de expertise van de stafafdelingen van Libéma. Libéma heeft
aan wet- en stafafdelingen op het gebied van juridische zaken, financiële administratie, ICT, bouw &
regelgeving onderhoud, horeca en HR. De Stichting mag, zonder dat daar een financiële vergoeding
tegenover staat, gebruik maken van de expertise van deze afdelingen.
In samenwerking met de stafafdelingen heeft Aviodrome Exploitatie B.V. een systeem voor
risicobeheersing en interne controle ingericht (RIE). Deze dient om risico’s te identificeren
en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. De Facilitair Manager is verantwoordelijk
voor dit systeem van risicobeheersing en deze wordt elk jaar door een extern bedrijf
geactualiseerd.
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Risico

Beheersmaatregel

Financieel beleid

De Stichting neemt geen onnodige risico’s. In 2019 heeft de Stichting de
samenwerking voortgezet met de loterijen waardoor de Stichting op dit
moment gelden ontvangt welke ingezet kunnen worden volgens de statutaire
doelstelling van de stichting. In 2019 zijn projectsubsidies ontvangen van
private fondsen als de BankGiro Loterij en publieke fondsen als het Mondriaan
fonds. De investeringen worden pas gerealiseerd nadat de gelden ontvangen
zijn, hierdoor is het risico beperkt.

Valuta- en prijsrisico

Stichting Collectie Aviodrome is primair werkzaam in Nederland en voert haar
inkoopactiviteiten uit in de Eurozone. Van een valutarisico is derhalve geen
sprake. De Stichting belegt niet en er wordt geen geld aangetrokken met als
doel dit door te lenen aan derden (inclusief personeel of andere instellingen).
De Stichting bezit geen effecten of andere beursgenoteerde financiële
instrumenten en loopt derhalve geen prijsrisico.

Rente- en liquiditeitsrisico

Stichting Collectie Aviodrome maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten,
waardoor hier geen renterisico aanwezig is. Stichting Collectie Aviodrome gaat
geen financiële verplichtingen aan waarvoor nog onzekerheid is of hiervoor
voldoende geld aangetrokken kan worden. Hierdoor is het risico marginaal.

De jaarrekening bevat een gedetailleerde financiële verantwoording van de historische gang van zaken
en voldoet aan de eisen die de wet stelt. Het bestuur zet zich er voor in om zo transparant mogelijk
te rapporteren. Een onafhankelijke registeraccountant verstrekt een samenstellingsverklaring bij de
jaarrekening. Het bestuur verklaart dat, voor zover bekend:
•
De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de
resultaten van de Stichting.
•
Het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken
gedurende het boekjaar;
•
In het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Stichting Collectie Aviodrome wordt
geconfronteerd zijn beschreven.
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De afgelopen jaren is het bewustzijn rondom de noodzaak van meer duurzaamheid en verantwoord
ondernemen sterk toegenomen. Ook voor een museum als Luchtvaartmuseum Aviodrome is het ook
belangrijk om rekening te houden met de sociale kant (medewerkers, vrijwilligers maatschappij en
dierwelzijn) en de milieukant (minder CO2 uitstoot, minder afval) van het ondernemen. Eind 2018 heeft
Luchtvaartmuseum het keurmerk GreenKey Goud behaald en in 2019 is bij de herkeuring Aviodrome
wederom Greenkey Goud. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatieen vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het
milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Bedrijven met een Green Key
voldoen aan strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO. Bedrijven moeten voldoen
aan alle verplichte normen en een aantal optionele normen. Binnen Aviodrome zijn de volgende maatregelen
getroffen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Watersparingen van kranen
Handzeep met een milieukeurmerk
Brandblussers met een milieukeurmerk
Minimaliseren van plastic artikelen
Gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen
Gebruik van duurzaam papier, servetten en brochures
Inkoop van zoveel mogelijk biologische en fairtrade Food-& Beverage producten
Hanteren van een duurzaam inkoopbeleid
Minimaliseren van papierverbruik
Beperken van energieverbruik door het gebruik van zoveel mogelijk led lampen

Zo is in 2019 alle verlichting in de binnen tentoonstelling vervangen voor energie zuinig LED licht en is er
waar mogelijk gekozen voor duurzame materialen. Tevens is er een aanpassing aan de installatie van de
warmtekrachtbron gedaan, zodat deze efficiënter ingezet kan worden.
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COMMUNICATIE
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De Stichting streeft continu naar een zo goed mogelijke omgang met belanghebbenden. De Stichting
onderkent haar belanghebbenden in de volgende doelgroepen:
•
vrijwilligers;
•
(particuliere) schenkers;
•
het algemene publiek;
•
publieke en private fondsen;
•
Aviodrome Exploitatie B.V.;
•
Aviodrome Vastgoed B.V.;
•
Libéma (groep);
•
andere bedrijven, zoals Schiphol, KLM, NLR, etc.;
•
gemeente Lelystad en andere overheden;
•
stichtingen, zoals Stichting Nationaal Ruimtevaart Museum en Stichting Uiver Constellation.
De Stichting is zich er voortdurend van bewust dat zij voor het realiseren van haar missie en doelstellingen in
meer of mindere mate afhankelijk is van deze doelgroepen. Iedere doelgroep wordt daarom op passende wijze
benaderd. Algemene uitgangspunten daarbij zijn:
•
gastgerichtheid;
•
transparantie;
•
resultaatgerichtheid.
De Stichting hecht veel waarde aan persoonlijk contact met haar belanghebbenden. Met schenkers wordt
altijd persoonlijk contact gezocht. Schenkers die daar behoefte aan hebben, geeft Aviodrome
de gelegenheid om te komen kijken hoe hun schenking terecht is gekomen.
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Kennisavonden
Een aantal keer per jaar wordt er een kennisavond
georganiseerd voor vrijwilligers en medewerkers.
Iedere kennisavond wordt er een actueel onderwerp
behandeld. In 2019 heeft door de verbouwing waarbij
veel vrijwilligers betrokken waren de kennisavond één
keer plaatsgevonden, met als onderwerp de nieuwe
expositie in aanbouw. De kennisavonden hebben
als doel het niveau van de kennis van vrijwilligers en
medewerkers te vergroten en te behouden, zodat
zij hun taak binnen het museum zo goed mogelijk
kunnen vervullen.

Een belangrijke belanghebbende van de Stichting is
de doelgroep vrijwilligers. In overleg met Aviodrome
Exploitatie B.V. zet de Stichting verschillende
middelen in om deze doelgroep geïnformeerd en
betrokken te houden.
Vrijwilligersvertegenwoordiging
Aviodrome onderschrijft het grote belang van
de inzet van vrijwilligers en vindt het derhalve
belangrijk dat hun belangen gewaarborgd worden.
Daartoe wordt uit en door de vrijwilligers een
z.g. vrijwilligersraad gekozen. Om de onderlinge
verhouding tussen het management van Aviodrome
en deze vrijwilligersraad te bepalen zijn afspraken
tussen beide partijen in een convenant vastgelegd.
De vrijwilligersraad en het management van
Aviodrome hebben drie keer per jaar overleg.

WijLibéma
In 2017 is de portal/app WijLibéma geïntroduceerd.
Deze applicatie is een soort interne facebook
omgeving, waarin Libéma, directie Aviodrome, maar
ook iedere vrijwilliger of medewerker nieuws kan
delen met elkaar. Eind 2019 had meer dan 80% van
de vrijwilligers een actief account. Regelmatig worden
berichten gedeeld via de WijLibéma app.
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Betere zichtbaarheid van de collectie voor zoveel mogelijk mensen, dat is wat
Stichting Collectie Aviodrome de komende jaren wil realiseren. Dit doen wij door
jaarlijks nieuwe (tijdelijke) tentoonstellingen over uiteenlopende onderwerpen
passend bij de actualiteit te programmeren. In 2019 is met de nieuwe vaste
tentoonstelling 100 jaar luchtvaart een grote stap gemaakt om het museum
aantrekkelijker te maken voor een brede doelgroep. De komende jaren wil Stichting
Collectie Aviodrome deze lijn voortzetten.
Naast het bereiken van een brede doelgroep is het voor stichting Collectie
Aviodrome van belang om de luchtvaartliefhebber te binden aan het museum.
Liefhebbers van de Luchtvaart beschikken over het algemeen niet alleen over
een schat aan kennis, maar verzamelen vaak ook objecten, die de geschiedenis
van de luchtvaart representeren en als onderdeel van de Nederlandse luchtvaart
erfgoedcollectie bewaard dienen te blijven.
2020 staat in heel Nederland in het teken van 75 jaar bevrijding. Aviodrome zal
aandacht aan dit thema schenken, door een tijdelijke tentoonstelling met het
bijzondere verhaal van twee van de eerste stewardessen die tijdens de tweede
wereldoorlog lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.
Lelystad, mei 2020
Het bestuur:
Marianne van der Lelie, voorzitter
Serena van Kammen, secretaris/penningmeester
Erik Lagerweij
Peter Nijhof
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Samenstellingsverklaring van de accountant
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Stichting Collectie Aviodrome
te ‘s-Hertogenbosch
1. Doelstelling, Visie & Missie
1.1
-

-

Statutaire doelstelling
De Stichting heeft ten doel het behoud, het beheer, de uitbreiding en de verbetering
van de collectie vliegtuigen die het Nederlandse luchtvaarterfgoed vertegenwoordigt,
het stimuleren van het besef van de historie van de burgerluchtvaart in Nederland en
de belangstelling hiervoor, alsmede al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, met inachtneming
van het bepaalde onder punt 2.
De Stichting beoogt als museum te voldoen aan de volgende definitie van de
International Council of Museums (ICOM): “Een museum is een permanente
instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten
dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft,
behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële
en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van
studie, educatie en genoegen”.

1.2
Visie
De Stichting stelt zich ten doel nationaal en internationaal de belangrijkste museale instelling
te zijn waar de historische Nederlandse burgerluchtvaart en ruimtevaart in al haar facetten
centraal staat. De aard, kwaliteit en omvang van de collectie is uniek binnen Nederland. De
Stichting wil daartoe de onafhankelijke museale basis zijn en blijven van LuchtvaartThemapark Aviodrome. De Stichting heeft de exploitatie uitbesteed aan Aviodrome
Exploitatie B.V. in ruil voor de dekking van de kosten voor organisatie, beheer, behoud en
restauratie. Voor acquisitie genereert het zelfstandig fondsen.
1.3
Missie
De Stichting is een nationaal erkend museum dat zich richt op het verzamelen, restaureren,
conserveren en op een vooruitstrevende wijze presenteren van de materiële getuigenissen van
de Nederlandse burgerluchtvaart, luchtvaartindustrie, luchtvaarthistorie en ruimtevaart ten
dienste van de gemeenschap. Het behoort daarmee tot de top van de luchtvaartthemaparken in
Europa.
De Stichting draagt de zorg voor de grootste en belangrijkste verzameling (nationale)
luchtvaart gerelateerde historische objecten in Nederland en is daarmee een fundamenteel
onderdeel van de Nederlandse erfgoedinstellingen. De Stichting wil zoveel mogelijk
belangrijke objecten en de kennis daarover delen met bezoekers van het themapark,
belanghebbenden, geïnteresseerden in het algemeen, onderwijs gerelateerde bezoekers en
onderzoekers.
2. Governance
De voorzitter van het bestuur is samen met de Penningmeester/secretaris verantwoordelijk
voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De afspraken over verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zijn opgenomen in de statuten van Stichting Collectie Aviodrome.
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2.1
Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur. Het bestuur bestaat conform de
statuten uit vier (4) leden, te weten een bestuurder A (benoemd door de Gemeente Lelystad),
een bestuurder B (benoemd door Schiphol Nederland B.V.), een bestuurder C (benoemd door
Aviodrome Exploitatie B.V.) en een bestuurder D (benoemd door Libéma Exploitatie B.V.).
In 2019 bestond het bestuur daarmee uit de volgende vier (4) leden:
- de heer Peter Nijhof, bestuurder A;
- de heer Erik Lagerweij, bestuurder B;
- mevrouw Serena van Kammen, bestuurder C en secretaris/penningmeester;
- mevrouw Marianne van der Lelie, bestuurder D en voorzitter.
De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van
aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie (3) jaar. Aftredende leden van het
bestuur zijn terstond herbenoembaar, met maximaal tweemaal de mogelijkheid tot
herbenoeming.
Het bestuur is in 2019 viermaal bijeengekomen. In Bijlage II van het Bestuursverslag betreft
een opgave van de hoofd- en nevenfuncties van de bestuursleden.
2.2 Verantwoording
Het bestuur van Stichting Collectie Aviodrome bestaat uit een aantal onafhankelijke leden en
een aantal leden dat bij het Luchtvaart-Themapark Aviodrome betrokken partijen
vertegenwoordigt. Bij de samenstelling van het bestuur is rekening gehouden met kennis,
expertise, netwerk en belangen. De bestuurders hebben in geen enkele vorm belangen in de
Stichting.
Het bestuur kent de Governance Code Cultuur en past deze toe. De Governance Code Cultuur
is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De code bestaat uit negen
principes. Deze principes omvatten het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht
en verantwoording. Aviodrome past de principes en aanbevelingen toe van de Governance
Code Cultuur en licht toe indien het daarvan afwijkt.
2.3 Museumregistratie
Na de overname van het vastgoed en de overige activa van Aviodrome door Aviodrome
Vastgoed B.V. in 2012 diende de museumstatus opnieuw aangevraagd te worden. De nieuwe
museumstatus is in december 2015 toegekend.
2.4 ANBI-status
Stichting Collectie Aviodrome heeft de ANBI-status (“Algemeen Nut Beogende Instelling”).
Dit impliceert onder andere dat donateurs voor hun giften aan de Stichting Collectie
Aviodrome bij de opgave van hun inkomstenbelasting, mits zij daarvoor aan alle voorwaarden
voldoen, giftenaftrek kunnen krijgen.
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Stichting Collectie Aviodrome
te ‘s-Hertogenbosch
Balans per 31 december 2019
Bedragen in euro
(Opmaak balans na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€

31 december 2018
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

(1)

-

-

Vlottende activa
Vorderingen

(2)

51.918

27.768

Liquide middelen

(3)

99.624

75.622

151.542

103.390

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves:
- Bestemmingsreserve
- Overige reserve

(4)
(5)

11.927
99.534

-195

Fondsen:
- Bestemmingsfonds

(6)

11.179

88.462

Vlottende passiva
- Schulden

(7)

28.902

15.123

151.542

103.390
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Staat van baten en lasten over 2019
Bedragen in euro

Baten:
- Baten uit eigen fondswerving

(8)

TOTAAL BATEN
Lasten:
- Besteed aan doelstellingen
(9)
- Werving baten
- Lasten fondswerving
- Lasten uit beleggingen
- Beheer en administratie
- Lasten beheer en administratie
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

Toevoeging/onttrekking
- bestemmingsreserve
- overige reserve
- bestemmingsfonds
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2019
werkelijk
€

2018
Werkelijk
€

615.298

91.210

615.298

91.210

-577.283

-

-

-

-3.642

-10.127

-580.925

-10.127

34.373

81.083

2019

2018

11.927
99.729
-77.283

5
81.078

34.373

81.083

Stichting Collectie Aviodrome
te ‘s-Hertogenbosch
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activiteiten
Stichting Collectie Aviodrome, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56790694, statutair
gevestigd te 's-Hertogenbosch, is opgericht op 24 december 2012. De activiteiten van de Stichting
vinden plaats op het adres: Pelikaanweg 50 te Lelystad. Stichting Collectie Aviodrome (hierna: ‘de
Stichting’) heeft ten doel het behoud, het beheer, de uitbreiding en de verbetering van de collectie
vliegtuigen die het Nederlandse luchtvaarterfgoed vertegenwoordigt, het stimuleren van het besef van
de historie van de burgerluchtvaart in Nederland en de belangstelling hiervoor, alsmede al hetgeen in
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting beoogt als museum te voldoen aan de volgende definitie van de International Council of
Museums (ICOM): "Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst,
toegankelijk voor het publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling.
Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert, en geeft bekendheid aan de
materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie,
educatie en genoegen".
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen en hierna
weergegeven grondslagen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vaste activa
Bepaalde in 2012 door Aviodrome Vastgoed B.V. aangekochte activa (o.a. inventaris en delen van de
collectie) zijn door Aviodrome Vastgoed B.V. om niet in bruikleen gegeven aan Stichting Collectie
Aviodrome. Stichting Collectie Aviodrome heeft deze activa vervolgens om niet in bruikleen gegeven
aan Aviodrome Exploitatie B.V. De bruikleenovereenkomsten zijn aangegaan voor de duur van
minimaal 25 jaar, ingaande op 30 mei 2012, tot wederopzegging.
Stichting Collectie Aviodrome is verplicht als een goed huisvader voor de bruikleen te zorgen, deze
goed te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, en deze bij
het einde of opzegging van de bruikleenovereenkomst onmiddellijk aan Aviodrome Vastgoed B.V.
terug te geven.
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De ontvangen schenkingen aan Stichting Collectie Aviodrome ten behoeve van de collectie zijn om
niet verkregen en zijn in eigendom van de Stichting.
Activa welke worden verkregen uit donaties in natura en om niet in bruikleen worden gegeven aan
Aviodrome Exploitatie B.V., worden in afwijking van RJ 640.204 niet gewaardeerd tegen de reële
waarde. Ook in natura verkregen activa waarvan de reële waarde niet betrouwbaar kan worden
vastgesteld, worden niet gewaardeerd. Uit hoofde hiervan worden de activa uit donaties in natura
gewaardeerd ‘om niet’.
In het geval dat activa zijn verkregen uit een schenking of nalatenschap, worden de baten verwerkt in
de staat van baten en lasten en de activa geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten
verkregen uit een nalatenschap of schenking worden via de bestemming van het saldo van baten en
lasten toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks via de
bestemming van het saldo van baten en lasten een bedrag onttrokken naar rato van de afschrijvingen
op het materieel vast actief.
Bij de berekening van de afschrijvingen worden de volgende percentages van de aanschaffingswaarde
gehanteerd:
Andere vaste bedrijfsmiddelen
0% / 10% / 20%
Onderhanden investeringen
0%
Alle kosten, gemaakt tijdens de duur van de bruikleenovereenkomsten aan en ten behoeve van de in
bruikleen verkregen activa, zijn en komen voor rekening van Aviodrome Exploitatie B.V. en zullen
door Aviodrome Exploitatie B.V. op eerste verzoek worden voldaan.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Reserves en fondsen
Het eigen vermogen van Stichting Collectie Aviodrome wordt ingedeeld in verschillende reserves en
fondsen. Jaarlijks wordt het resultaat door het bestuur bestemd.
- Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves hebben betrekking op dat deel van het eigen vermogen dat door het bestuur is
afgezonderd voor een speciaal doel. In de toelichting op de balans worden de bedragen en de beperkte
doelbestemming van iedere bestemmingsreserve vermeld.
- Overige reserves
Naast de bestemmingsreserves heeft het bestuur een reserve doelstelling afgezonderd. Dit deel is vrij
besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van de stichting.
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- Bestemmingsfonds
Bestemmingsfondsen hebben betrekking op het deel van het eigen vermogen waaraan door derden een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven. In de toelichting op de balans worden de bedragen en
de beperktere bestemming vermeld.
Kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder baten uit eigen fondswerving wordt verstaan de opbrengsten uit:
- donaties en giften;
- sponsoring;
- nalatenschappen;
- loterijbijdrage.
Donaties en sponsoring in natura
Indien de reële waarde in het economisch verkeer in Nederland van donaties en sponsoring in natura,
redelijkerwijs te bepalen is, worden deze opgenomen als donaties en giften. Uitzondering hierop zijn
om niet in bruikleen gegeven activa. Deze leiden per saldo niet tot economische voordelen voor
Stichting Collectie Aviodrome en worden om die reden in afwijking van RJ 640.204 niet gewaardeerd.
Sponsoring
Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor
de geleverde goederen of diensten tegenover staat, worden verantwoord als baten uit eigen
fondsenwerving.
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden in de staat van baten en lasten verwerkt in het verslagjaar waarin de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De omvang van baten uit een nalatenschap kan
betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van een
nalatenschap zich bevindt, een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt.
Indien baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, worden de nog niet bestede bedragen via de resultaatbestemming toegevoegd aan de
bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen.
Loterijbijdrage
Baten uit loterijbijdrage worden in de staat van baten en lasten verwerkt in het verslagjaar waarop het
betrekking heeft en een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Aanschaffingen uit hoofde

van sponsoring en donaties worden verwerkt in het resultaat op het moment dat deze
aanschaffingen zich voordoen.
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Kosten die niet voor rekening van Stichting Collectie Aviodrome komen, worden niet verwerkt in de
staat van baten en lasten. Alle kosten, gemaakt tijdens de duur van de bruikleenovereenkomsten aan en
ten behoeve van de in bruikleen verkregen activa, zijn en komen voor rekening van Aviodrome
Exploitatie B.V. en zullen door Aviodrome Exploitatie B.V. op eerste verzoek worden voldaan.
Alle andere kosten, zoals alle kosten tot behoud en verbetering van de in bruikleen verkregen activa,
komen eveneens voor rekening van Aviodrome Exploitatie B.V. indien deze kosten door Aviodrome
Exploitatie B.V. zonder voorafgaande instemming van Aviodrome Vastgoed B.V. en Stichting
Collectie Aviodrome worden gemaakt, zonder dat zulks aan Aviodrome Exploitatie B.V. bij het einde
van de bruikleenovereenkomst recht geeft tot verrekening.
Aviodrome Exploitatie B.V. zal de in bruikleen verkregen activa voor haar rekening verzekeren en
gedurende de looptijd van de bruikleenovereenkomsten verzekerd houden tegen de risico’s van brand,
diefstal, vernieling en overige schade en een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten gunste en
genoegen van Stichting Collectie Aviodrome. Aviodrome Vastgoed B.V. en Stichting Collectie
Aviodrome zullen als medeverzekerden op beide polissen worden opgevoerd en zullen jaarlijks een
kopie van de verzekeringspolissen ontvangen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA
1. Materiële vaste activa
Bepaalde in 2012 door Aviodrome Vastgoed B.V. aangekochte activa (o.a. inventaris en delen van de
collectie) zijn door Aviodrome Vastgoed B.V. om niet in bruikleen gegeven aan Stichting Collectie
Aviodrome. Stichting Collectie Aviodrome heeft deze activa vervolgens om niet in bruikleen gegeven
aan Aviodrome Exploitatie B.V. De bruikleenovereenkomsten zijn aangegaan voor de duur van
minimaal 25 jaar, ingaande op 30 mei 2012, tot wederopzegging.

2. Vorderingen
31-12-2019
€
9.284
18.779
23.855
51.918

Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Omzetbelasting

31-12-2018
€
27.768
27.768

Een voorziening dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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31-12-2019

31-12-2018

99.624

75.622
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PASSIVA
Reserves en fondsen

Stand per
1 januari 2019
-195
-195

Bestemmingsreserve
Overige reserve
Totaal

Resultaat
bestemming 2019
11.927
99.729
111.656

Stand per
31 december 2019
11.927
99.534
111.461

4. Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gevormd voor de aanschaf van archiefkasten ten behoeve van uitbreiding van
de archiefruimte.
5. Overige reserve
Deze reserve is vrij besteedbaar en zal worden aangewend ten gunste van de doelstellingen van Stichting
Collectie Aviodrome.
6. Bestemmingsfonds
Door derden is voor toekomstige investeringen in de collectie een specifieke bestemming gegeven.

Collectie-uitbreiding *
DH-9 Replica Project **
Vervoer KLM hekwerk
Expositie Aviodrome
TOTAAL

Stand
01/01/2019

Toename 2019 via
resultaatbestemming

Afname 2019 via
resultaatbestemming

Stand
31/12/2019

1.400
5.984
404
80.674
88.462

-

376
1.134
404
75.369
77.283

1.024
4.850
5.305
11.179

* Bedrag is in 2015 verkregen door een erfenis.
** Bedrag is in 2017 verkregen door een donatie van Stichting Bouw Replica De Havilland DH-9.
7. Schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

31-12-2019
€
14.311

31-12-2019
€
7.366
7.366

Schulden aan verbonden maatschappijen
Aviodrome Vastgoed B.V.
Aviodrome Exploitatie B.V.

Over de schuld aan Aviodrome Exploitatie B.V. is geen rente berekend.
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31-12-2018
€
-

31-12-2018
€
3.630
5.745
9.375
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31-12-2019
€
3.500
3.725
7.225

Overige schulden
Accountantskosten
Nog te betalen bedragen
Omzetbelasting

31-12-2018
€
3.500
2.248
5.748

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Bruikleenovereenkomst
Aviodrome Vastgoed B.V. geeft haar Collectie om niet in bruikleen aan Stichting Collectie
Aviodrome. Stichting Collectie Aviodrome geeft haar Collectie om niet in bruikleen aan Aviodrome
Exploitatie B.V.
Aviodrome Vastgoed B.V. is ermee bekend en akkoord dat Stichting Collectie Aviodrome de
bruikleen op haar beurt in bruikleen zal geven aan Aviodrome Exploitatie B.V.
Deze bruikleenovereenkomsten zijn aangegaan voor minimaal 25 jaar, ingaande 30 mei 2012, tot
wederopzegging.
Stichting Collectie Aviodrome is verplicht als een goed huisvader voor de bruikleen te zorgen, deze
goed te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, en deze bij
het einde of opzegging van de bruikleenovereenkomst onmiddellijk aan Aviodrome Vastgoed B.V.
terug te geven.
Alle kosten, gemaakt aan en ten behoeve van de bruikleen en tijdens de duur van de
bruikleenovereenkomst, zijn en komen voor rekening van Stichting Collectie Aviodrome en zullen
door Stichting Collectie Aviodrome op eerste verzoek worden voldaan.
Alle andere kosten, zoals alle kosten tot behoud en verbetering van de bruikleen zijn eveneens voor
rekening van Stichting Collectie Aviodrome indien deze kosten door Stichting Collectie Aviodrome
zonder voorafgaande instemming van Aviodrome Vastgoed B.V. worden gemaakt, zonder dat zulks
aan Stichting Collectie Aviodrome bij het einde van de bruikleenovereenkomst recht geeft tot
verrekening met Aviodrome Vastgoed B.V.

56

Stichting Collectie Aviodrome
te ‘s-Hertogenbosch
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

8. Baten uit eigen fondswerving

Bijdragen project ‘Herinrichting binnen museum’
Opbrengst loterijen
Donaties en giften

2019
€
500.000
115.048
250
615.298

2018
€
90.806
404
91.210

2019
€
575.369
1.914
577.283

2018
€
-

9. Besteed aan doelstellingen

Project ‘Herinrichting binnen museum’
Overige bestedingen aan doelstellingen

In 2019 is het project ''De herinrichting van het binnen museum” gerealiseerd. De totale kosten van de
herinrichting van het binnen museum bedragen €1.127.857. Hiervan is €575.369 gefinancierd door
Stichting Collectie Aviodrome. Dit heeft de Stichting kunnen realiseren door een bijdrage van de
BankGiro Loterij en het Mondriaanfonds van respectievelijk €400.000 en €100.000. Voor de
financiering van het resterende bedrag van €75.369 door de Stichting is het bestemmingsfonds
aangewend.
De rest van het project is gefinancierd door Aviodrome Vastgoed B.V. en Aviodrome Exploitatie B.V.
(waaronder een bijdrage van €30.000 van KLM). Hieronder volgt een uiteenzetting van de realisatie in
2019 van het project ''De herinrichting van het binnen museum”:

Bouw tentoonstellingsruimtes
Inrichting tentoonstellingsruimtes
Inrichting vliegtuig Expositie ruimtes
Interactieve educatie
Directe loonkosten, diensten en overige kosten

Stichting
€
€ 168.267
€ 174.995
€ 146.903
€ 85.204
€ 575.369
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Vastgoed
€ 352.836
€
€
€
€
€ 352.836

Exploitatie
€ 22.925
€ 3.481
€
€
€ 173.246
€ 199.652

Totaal
€ 375.761
€ 171.748
€ 174.995
€ 146.903
€ 258.450
€ 1.127.857
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Overige toelichtingen
Personeelsleden
Bij de onderneming waren in 2019 geen werknemers werkzaam.
De Stichting wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur.

Ondertekening jaarrekening voor akkoord
’s-Hertogenbosch, 20 mei 2020

P. Nijhof
(Gemeente Lelystad)

H. Lagerweij
(Schiphol Nederland B.V.)

S. van Kammen
(Aviodrome Exploitatie B.V.)

M. van der Lelie
(Libéma Exploitatie B.V.)
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