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WOORD VOORAF



In 2020 keken velen reikhalzend uit naar het jaar 2021 waarin alles langzaamaan terug zou 
gaan naar de periode zoals voor Corona. Helaas bleek de realiteit weerbarstiger en stond het 
begin van het jaar in het teken van lockdown, avondklok en oplopende besmettingen. Voor 
de culturele sector en daarmee ook Luchtvaartmuseum Aviodrome betekende dat de deuren 
gesloten waren en ons publiek even niet welkom was. Helaas kon pas vanaf de zomermaanden 
de deur voorzichtig geopend worden. Gelukkig wisten de bezoekers het museum in deze 
periode wel in grote getalen te vinden. 

Vanaf de lente waren er meer mogelijkheden om het museum voor bezoekers te openen. Door 
medewerkers en vrijwilligers is er ontzettend hard gewerkt om met de steeds veranderende 
regelgeving om te gaan, dit te implementeren, maar vooral ook om het voor de bezoeker een 
onbetekenende bijzaak te laten zijn. Met veel plezier hebben we meegedaan met het Testen 
voor Toegang, om te leren hoe het is om met beperkende maatregelen open te gaan, maar 
zeker ook om voor onze medewerkers en vrijwilligers weer in het museum bezig te zijn.

De zomermaanden kenden hele goede bezoekersaantallen. Alsof bezoekers hun culturele trek 
hadden opgespaard kwamen ze zich laven aan de beleving van het museum. Daar heeft zeker 
ook in bijgedragen dan meer dan normaal Nederlanders hun vakantie binnen de landsgrenzen 
hadden geboekt. Hoewel het op de meeste dagen gezellig druk was, hebben we bijvoorbeeld in 
onze horecagelegenheid wel aan de grens van de capaciteit gezeten. Daarnaast bleek het na 
een lange periode van lockdown lastig om voldoende medewerkers te werven. Hierdoor was de 
drukke zomer voor de ploeg van medewerkers een behoorlijke aanslag.

Voor de groep vrijwilligers was het heropenen van het museum in meerdere opzichten een 
welkome afwisseling. Veel vrijwilligers zijn al jaren verbonden aan het museum en vanuit deze 
groep een sociale omgeving opgebouwd. Het weerzien van de verschillende vrijwilligers en 
medewerkers was dan ook in meerdere opzichten erg belangrijk.

In het najaar heeft het museum een succesvolle campagne georganiseerd rondom het 
thema Ruimtevaart. Hoewel ook hier niet het volledige pakket uit de kast kon worden 
gehaald, vanwege beperkende coronamaatregelen, was er met name voor kinderen uit de 
basisschoolleeftijd voldoende te beleven en te leren.

In december stond het succesvolle evenement SintAIRklaas op de planning, wat in 2020 als 
een Corona-proof evenement is ontwikkelend. Ook dit jaar was het een van de hoogtepunten 
van het jaar en wisten we met dit evenement goede bezoekersaantallen te behalen. Spijtig 
genoeg konden bezoeker het evenement slechts een weekend bezoeken en was de situatie 
aan het einde van het jaar weer terug af: het museum moest wederom haar deuren sluiten. 
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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 en de Code Diversiteit & Inclusie toe. 



DOELREALISATIE
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. 

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. 
In 2020 was Aviodrome onverminderd succesvol in het bereiken van jongeren tot 12 jaar. 
Dit blijkt onder ander uit het feit dat Aviodrome wederom is uitgeroepen tot kidsproof door 
de museuminspecteurs van museumkids. Ook in 2021 is Aviodrome koploper in de provincie 
Flevoland met het meest Kidsproof museum van Flevoland. 

Ook door de ANWB wordt onderstreept dat luchtvaartmuseum Aviodrome staat voor een 
geslaagde middag, doordat wij hierin de bronzen prijs voor leukste uitje van Flevoland hebben 
gekregen.



RELATIE BURGER EN MOBIEL ERFGOED 
VERSTERKEN
In 2020 heeft Aviodrome ondanks de Corona beperkingen toch een aantal interessante 
tentoonstellingen en leuke activiteiten weten te organiseren, die geschikt zijn voor een breed 
publiek. 
Daarnaast is tijdens de lockdown gebruik gemaakt van de ruimte en tijd die beschikbaar waren 
in deze periode om zaken op te pakken die tijdens opening schier onmogelijk zijn, zoals het 
schilderen van de alle houtwerk en muren aan de binnenzijde van Schiphol 1928. Ook zijn alle 
kozijnen en buitenhoutwerken geschilderd. Dit geeft het gebouw weer de uitstraling zoals dat 
hoor te zijn.
De entree heeft een nieuw toegangspad gekregen, wat past bij de thematiek van het museum: 
een start- en landingsbaan inclusief verlichting en geluidseffecten. 
Ook zijn diverse collectiestukken in de expositiezaal opgeknapt en schoongemaakt. Een 
klus die tijdens openingstijden lastig uitvoerbaar is, aangezien dat het moment is om de 
collectiestukken te tonen aan het publiek. 
Ook is het interieur van de DC-4 die buiten staat opgesteld volledig gerestaureerd. Naast 
restauratie is ook een oplossing gevonden voor het ventileren van het vliegtuig, waardoor 
schimmelvorming wordt voorkomen. Hierdoor is de DC-4 niet alleen van binnen en buiten (in 
2019) opgeknapt, ook de conservering is een stuk verbeterd.

Zie hieronder een overzicht van de activiteiten en tentoonstellingen in 2020.

EDUCATIE
Educatieve programma’s hebben maar zeer beperkt kunnen plaatsvinden door de corona 
maatregelen. Om kinderen toch het museum op een leuke en actieve manier te laten ervaren 
is er in 2020 een corona-proof speurtocht ontwikkeld. Deze is ook in 2021 gebruikt om de 
jonge bezoekers in aanraking te laten komen met de verschillende beroepen in de luchtvaart. 
Zonder directe contactmomenten kunnen zij verschillende opdrachten uitvoeren, waardoor bij 
het doen van de speurtocht geen extra contactmomenten nodig waren. Kinderen kunnen nog 
steeds deelnemen aan een piloten- en stewardessenopleiding. In het museum komen zij alles 
te weten over deze beroepen. Met de speurtocht word je getest op vaardigheden en kennis. 
Als de kinderen alle opdrachten succesvol uitvoeren, krijgen zij aan het einde van de dag een 
Aviodrome piloten- of stewardessendiploma. 
Evenementen en tentoonstellingen
Vanwege de lockdown en daarmee de sluiting van het museum in het eerste halve jaar en de 
daaropvolgende bezoekersbeperkende maatregelen is er geen (nieuwe) expositie gerealiseerd. 
Vanwege de lager dan vooraf verwachte bezoekersaantallen en de hoge waardering door 
bezoekers is de tijdelijke tentoonstelling “Luchtmeisjes” geprolongeerd. 

LUCHTMEISJES
Twee stewardessen, twee keuzes, één oorlog. Vanaf zomer 2020 stonden de verhalen van Trix 
Terwindt en Hilda Bongertman centraal. Zij behoorden tot de eerste lichting stewardessen die 
voor de Tweede Wereldoorlog voor de KLM werkten. Toen de Duitsers Nederland bezetten, 
bleven de toestellen aan de grond en kozen de dames ieder een ander pad. Een van hen ging 
in het verzet, de ander sloot zich aan bij de NSB. Tachtig jaar later, en 75 jaar na de bevrijding, 
laat de expositie ‘Luchtmeisjes’ zien hoe hun leven er voor, tijdens en na de oorlog uit zag. De 
expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ingrid van der Chijs. 



De tentoonstelling is te zien in de vertrekhal van het 1928 Schipholgebouw. Dit is een exacte 
replica van het Schiphol uit de tijd dat Bongertman en Terwindt hun vluchten maakten en waar 
zij dus wekelijks te vinden waren. Te zien zijn onder andere persoonlijke foto’s en scans van 
brieven en kaarten die verzetsstrijder Terwindt na de oorlog ontving zoals die van koningin 
Wilhelmina. Op Schiphol geloofden ze destijds maar in één ding: luchtvaart.

Gevaarlijk beroep
De collectie van persoonlijke bezittingen wordt afgewisseld met kenmerkende 
luchtvaartvoorwerpen uit die tijd, zoals een speciale reismand waarin baby’s in de jaren ‘30 
werden vervoerd, servies dat werd gebruikt in de vliegtuigen en objecten van vliegers uit de 
Tweede Wereldoorlog.

Bezoekers ontdekken hoe het eraan toe ging als stewardess in de beginjaren. Het was destijds 
een enorm gevaarlijk beroep en zeker niet voor iedereen weggelegd. De toestellen bestonden 
nog uit ijzeren buizen met gespannen linnen. Regelmatig stortte er een exemplaar neer.
Historische schat
De persoonlijke items van Trix Terwindt ontving het museum enkele jaren geleden uit een 
nalatenschap: twee koffers vol met persoonlijke brieven en foto’s. Deze historische schat 
wordt nu voor het eerst aan ons publiek vertoond.  ‘Luchtmeisjes’ toont de moeilijke keuzes 
welke Hilda en Trix destijds hebben moeten maken. De beelden mogen dan zwart wit zijn, maar 
de historie is dat zeker niet.

50-JARIG BESTAAN
Het 50-jarig bestaan van Aviodrome is door de verschillende Coronamaatregelen bescheiden 
gevierd. Door middel van een feestelijke variant op het logo werden bezoekers op 
verschillende plekken geattendeerd op het jubileum. Daarnaast is er in de periode 10 juli 
tot en met 29 augustus een mediacampagne geweest, in combinatie met een corona-proof 
evenement waar bezoekers vliegtuigjes konden vouwen en gooien. Degene die zijn zelf 
gebouwde vliegtuigje het verst kon gooien kon daarmee een mooie prijs winnen.

SPACE ACADEMY
Tijdens de herfstvakantie organiseert Aviodrome traditiegetrouw, in samenwerking met 
het Nationaal Ruimtevaartmuseum, Space Academy. Waar normaliter wetenschappelijke 
proefjes begeleid door NRM-vrijwilligers op het programma staan, was dat deze keer niet 
mogelijk, doordat hierbij onvoldoende afstand kon worden gehouden. Hierom is gekozen voor 
onderdelen welke bezoekers op eigen gelegenheid uit kunnen voeren. Ook is er voor een 
ruimere locatie gekozen, zodat men onderling de 1,5 m afstand kon behouden.

Bezoekers konden deelnemen aan de kennistest, hun eigen Space Shuttle maken en konden 
spelenderwijs alles ontdekken over wonen op Mars. Daarnaast was er de mogelijkheid om de 
eigen snelheid te meten en deze te vergelijken met de verschillende ruimtevoertuigen. Ook 
konden kinderen hun reactievermogen testen op de Space Sweeper.

SINTAIRKLAAS
Op 20, 21, 28 en 29 november 2021 organiseerde Aviodrome wederom het evenement 
“SintAIRklaas”. Een leuk en educatief evenement wat corona-proof is ontwikkeld om met name 
de jongste bezoekers op een leuke en educatieve manier te vermaken rondom het thema 
Sinterklaas. 



Doel
Naast het ophogen van de bezoekersaantallen hebben evenementen bij Aviodrome altijd een 
educatief doel. Gezien de jonge doelgroep voor het ‘Sinterklaas’ thema is gekozen voor uitleg 
van de verschillende beroepen van de luchtvaart. In de historische setting van het Schiphol 
1928 gebouw ontdekten bezoekers wat verschillende functies inhielden. Denk aan functies van 
een piloot, douanemedewerker en vrachtmagazijn medewerker.  

Verhaal
Op 5 december vliegt de Sint met échte vliegtuigen over het land om de cadeautjes in de 
schoorstenen te gooien. Dit doet hij met toestellen van SintAirways. Daar moeten héél véél 
voorbereidingen voor getroffen worden. De Pieten kunnen hulp dus goed gebruiken. Door het 
gehele Schiphol 1928 gebouw zijn Pieten hard aan het werk. Bezoekers stapten binnen in het 
ontplofte cadeautjesmagazijn en hielpen mee de pakjes sorteren, assisteerden bij de douane 
met het scannen van de ‘onveilige’ pakjes, oefenden met cadeaus in schoorstenen gooien en 
stippelden onder begeleiding van de Pietloten de vliegroutes uit. Dan pas was het vliegtuig 
klaar voor Pakjesavond. 

Corona maatregelen
De volledige beleving was een eenrichtingsroute en duurde ongeveer 30 minuten. Voor 
volwassenen was een mondmasker verplicht. De Pieten stonden in iedere setting op gepaste 
afstand van de bezoeker en lieten telkens maximaal 3 gezelschappen per ruimte toe. Om 
wachtrijen te voorkomen ontving men bij binnenkomst bij Aviodrome een tijdslot waarop de 
bezoeker SintAIRklaas mocht gaan beleven.
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MARKETING
2021 was op marketinggebied een jaar met hoge pieken en diepe dalen. Dat laatste 
heeft te maken met het feit dat heel veel campagnes wel klaarstonden, maar door de 
coronamaatregelen geen doorgang vonden. Zo waren we helaas tijdens de voorjaars- als 
meivakantie nog gesloten.

Vanaf juni konden we echter “gas geven”. Feest! Dubbel feest zelfs, want In juli 2021 bestond 
Luchtvaartmuseum Aviodrome ook nog eens 50 jaar. Een mooi haakje om het museum extra in 
de schijnwerpers te zetten. 



50 JAAR
Om onze verjaardag te vieren, organiseerden we het kampioenschap vliegtuigjes vouwen 
en gooien. De hele zomervakantie lang mocht iedere gast zijn of haar “skills” laten zien. De 
Uiverzaal werd omgetoverd tot wedstrijdhal met tafels en stapels papier waar deelnemers hun 
winnende vliegtuigje konden vouwen. We maakten een testbaan, waar je ongelimiteerd mocht 
oefenen en er was een wedstrijdbaan, waar iedere gast slechts één poging mocht wagen. 
Gooide je die dag het verst, dan won je een leuke prijs. De drie besten van de week wonnen 
zelfs een rondvlucht in een echt vliegtuig. De aftrap van deze wedstrijd werd verzorgd door 
Dirk Lips en de kersverse burgemeester van Lelystad, Mieke Baltus. Tienduizenden mensen 
waagden vervolgens een poging tijdens de zomervakantie.

ZOMERCAMPAGNE
De verjaardag én de wedstrijd vormde een mooie haakje voor onze zomercampagne. Hieronder 
het campagnebeeld dat we als basisbeeld gebruikte voor alle uitingen. We zetten dit jaar ook 
weer de tv-commercial in, maar voegden daar dit jaar een zogenaamd Tag-on aan toe. Op TV 
(publieke omroep) was bijna drie weken lang onze commercial te zien van 15 seconden met – 
na een of twee andere reclames – daarachteraan de Tag-on van 5 seconden. De commercial 
liet de veelzijdigheid van ons museum zien en in de Tag-on riepen we specifiek op om vooral 
deze zomervakantie naar het Aviodrome te komen om tijdens onze verjaardag mee te doen 
aan de wedstrijd vliegtuigjes vouwen en gooien. Online (via banners, social media en youtube) 
waren we ruim 7 weken goed zichtbaar.

ANDERE CAMPAGNES
Rondom andere vakanties en evenementen voerden we ook campagne. Tijdens de 
herfstvakantie stond het museum (bijna traditiegetrouw) in het teken van de ruimtevaart 
tijdens de Space Academy weken. Drie weken lang waren we online goed zichtbaar via 
diverse uitingen. In november landde Sinterklaas weer bij ons luchtvaartmuseum. Twee 
weekenden was het Schipholgebouw 1928 voor eventjes het hoofdkantoor van SintAirways  
tijdens SintAIRklaas. Nieuw dit jaar was de inzet van een wintercampagne. We organiseerden 
geen extra activiteiten in he museum, maar maakte wel “herrie” om mensen tijden te 
enthousiasmeren om ons museum te bezoeken tijdens de kerstvakantie. Een dag nadat de 
campagne aan stond, moesten we in verband met nieuwe coronamaatregelen wederom het 
museum sluiten.

SOCIAL MEDIA
Social media was ook in 2021 een belangrijk communicatiemiddel. We hebben in iedere 
campagne dit kanaal dan ook ingezet. Nieuw in 2021 was onze start op het platform TikTok. 
Een social mediaplatform dat voorheen bekend stond als kinder- en jongerenplatform, maar 
waar inmiddels steeds meer volwassen op te vinden en te bereiken zijn. Het bereik op TikTok 
groeide - na onze start – explosief. Sommige filmpjes die we op dit platform plaatsten zijn 
miljoenen keren bekeken. Dit aantal is ook te verklaren door het zogenaamde algoritme van 
dit platform. In tegenstelling tot Facebook en Instagram waar (een deel van) je volgers jouw 
content zien, is de content op TikTok voor iedereen ter wereld beschikbaar. Het potentiële 
bereik is dan ook enorm groot.



Ook op de andere platformen groeiden het aantal volgers/vrienden:
     
Facebook
2020 : 14.615

2021 : 15.774 (+8%)

Instagram
2020 : 1.745
2021 : 2.663 (+53%)

TikTok
2020 : 0
2021 : 59.000 

WEBSITE
Het websitebezoek is ten opzichte van 2020 licht gestegen, Ook hier zie je duidelijk de 
invloed van de coronamaatregelen. In de periode dat we gesloten waren, is er nauwelijks 
websitebezoek. Rondom vakanties en met name tijdens campagneperiodes zie je behoorlijke 
pieken in het aantal websitebezoekers.



PR
In 2021 zijn er in totaal 435 publicaties geweest. Deze hebben in totaal 285 miljoen mensen 
bereikt. Dit was goed voor een mediawaarde van 803.000 euro. De meeste knipsels verschenen 
in regionale en lokale media (Omroep Flevoland, Flevopost). De meeste mensen werden echter 
bereikt via landelijke kanalen als AD.nl, Nu.nl en Telegraaf.nl. De meeste publicaties verschenen 
online, gevolgd door print, daarna radio en tenslotte televisie. 
De grootste piek zat in april, toen we een bericht hadden over het 75-jarig jubileum van de 
directe luchtlijn van Schiphol naar New York, met een DC4. In juli was er veel aandacht voor 
ons bericht over het 50-jarig jubileum van Aviodrome. Ook SintAIRklaas in november kreeg 
veel mooie aandacht. 

NAAMSBEKENDHEID
Naar aanleiding van het naamsbekendheid en imago-onderzoek uit 2020 hebben we onszelf 
een aantal doelen gesteld. De naamsbekendheid (zowel geholpen als spontaan) moet omhoog 
en het imago (bij een enkeling) bijgesteld. Er zijn nog teveel mensen die niet direct aan ons 
denken bij een dagje uit, ons zelfs niet kennen of de verwachting hebben een oud “stoffig” 
museum aan te treffen, waar niet zo veel te doen is en je dus snel bent uitgekeken. Het staat 
haaks op wie we zijn en de reacties die we terugkrijgen van bezoekers die daadwerkelijk ons 
hebben bezocht. Die zijn vrijwel allemaal lovend. Om ons imago bij deze groep mensen te 
veranderen is het nodig om ons complete verhaal te vertellen en te laten zien. In campagnes 
(waaronder in de tv-commercial) zag je daarom een uitgebreid beeld van het museum. In 



de 15+5 seconden lieten we zo’n beetje het hele museum zien. Van de meest bijzondere 
vliegtuigen tot de activiteiten die je (als kind) bij ons kunt beleven.

In september 2021 is er weer een onderzoek uitgevoerd en zagen we een stijging op de 
belangrijkste KPI’s: naamsbekendheid en imago. Een mooie stap in de goede richting al blijft er 
nog werk aan de winkel. Daarom zetten we de lijn die in 2021 in campagnes is ingezet door in 
2022.
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COLLECTIE
Het jaar 2021 stond uiteraard in het teken van de Corona beperkingen. Tijdens de eerste 
en tweede lockdown konden de vrijwilligers niet meer komen werken. Hierdoor lagen de 
werkzaamheden in o.a. het archief en de T2 hangaar lange tijd stil. Na de eerste lockdown zijn 
veel werkzaamheden weer opgepakt, waarbij uiteraard goed rekening werd gehouden met de 
1,5 meter afstand die gehouden dient te worden. De werkzaamheden in het archief zelf waren 
niet meer mogelijk i.v.m. het klimatologische systeem (weinig verversing van de lucht). Om de 
werkzaamheden uit te voeren zijn de omliggende ruimtes (antiquariaat, kantoor, etc.) geschikt 
gemaakt voor de archiefvrijwilligers om toch te kunnen werken. Voor diverse projecten in de T2 
hangaar hield het in dat het aantal vrijwilligers per project dat tegelijk aan het werk was werd 
teruggebracht. 



UITBREIDING COLLECTIE
Er zijn in 2021 wederom veel kleinere objecten geschonken. Het was te merken dat tijdens 
de lockdown veel mensen thuis aan het opruimen waren. Vaak betrof het spullen waarvan al 
meerdere exemplaren in de collectie aanwezig waren, dan werd netjes bedankt voor de spullen 
en werden de mensen doorverwezen naar andere musea, waaronder het Nederlands Transport 
Museum. Toch kwam het ook regelmatig voor dat er bijzondere en interessante objecten 
geschonken werden, waaronder vele memorabilia, boeken en documentatie:

 SCHENKINGEN
Datum Betreft schenkingen van het jaar 2021.
     
  
####### 2 Boeken
####### Sextant
####### Collectie van zijn vader van Schiphol en KLM.
2-jan-21 Diverse tijdschriften  Aeroplane
5-jan-21 Diverse modellen van meer dan 30 jaar oud.
9-jan-21 Plaatje met gegevens van een Sikorsky uit 1953.
10-jan-21 Groepsfoto voor een vliegtuig op Schiphol.
11-jan-21 Tijdschriften
11-jan-21 Tijdschriften en boeken.
15-jan-21 Lepeltje uit 1949 van een KLM vlucht. (geen merk)
15-jan-21 Foto van een Constellation uit 1977 in Suriname.
24-jan-21 Aandeel van 500 gulden op naam van Maatschappij voor Luchtvaart nr. 3 uit 1911.
23-jan-21 Wereldkaart uit de jaren 30.
26-jan-21 Doek uit 1933.
29-jan-21 Diverse KLM brochures enz.
3-feb-21 Diverse KLM ontbijtborden
4-feb-21 Liederenboekje over de Uiver
5-feb-21 Diverse boeken
6-feb-21 Boekje KLM  KL-50
8-feb-21 Boekje van Viruly “Kinderen mogen vliegen”.
1-mrt-21 Kwartetspel van rond 1920.
3-mrt-21 55 Jaargangen van Aeromodeller.  (te koop)
5-mrt-21 Diverse KLM brochures enz.
7-mrt-21 KLM cijfers van cema-staten.
10-mrt-21 KLM apparatuur van de automatisering.
16-mrt-21 Diverse plakboeken
18-mrt-21 Dia’s Schiphol en andere dia’s die met de luchthaven te maken heeft.
22-mrt-21 Boek 25 jaar KLM/Veenendaal
22-mrt-21 Diverse boeken
24-mrt-21 2 Affiches van een ballonvaart van Hageman in 1986.
28-mrt-21 Diverse KLM menukaarten en boardingboekjes.
29-mrt-21 Carbon modelvliegtuig van Aviation Studies van de HVA.
29-mrt-21 Brieven Uiver vlucht en een boek over Marinier Chef Kreuger(luchtfotograaf)
2-apr-21 6 Foto’s van Schiphol uit de jaren 60.
2-apr-21 Cockpitplaatjes en timetables.
3-apr-21 Diverse tijdschriften.  
11-apr-21 Diverse vliegurenpenningen van de KLM (Schoonvader)
12-apr-21 Diverse KLM navigatiekaarten en checklists
13-apr-21 Diverse krantenknipsels over rampen en wat blaadjes van de KLM
13-apr-21 Diverse boeken
13-apr-21 KLM oorkonde van het kruisen van de evenaar vanuit Jakarta
18-apr-21 KLM stuwardesskoffertje
17-apr-21 Diverse Uiver en Pelikaan atributen.
18-apr-21 Boek “Naar breeder vlucht”.
21-apr-21 KLM penning en puzzel.
21-apr-21 Foto’s met Koolhoven vliegtuigen.
26-apr-21 Diverse dozen met Fokker spullen en modellen. (Klaas en Arie)
29-apr-21 Oorkonde, reisverslag vlucht 7-12-1951 PH-TFD Arnhem naar Sydney
3-mei-21 Boemerang met inscriptie: A’dam Sydney december 1951.
4-mei-21 5 KLM speltjes.
4-mei-21 2x Fokker afbeelding in lijst.
4-mei-21 Bewijs van erkenning van een opleiding, in lijst.
4-mei-21 2 Manuals van Fokker.



6-mei-21 Boek van Abspoel- Leerboek de Luchtvaartnavigatie.
9-mei-21 Boek van Arnken
####### Filmpje van 1,5 minuut van een Gyrocopter en andere vliegtuigen.
####### 8 Foto’s uit de jaren 20 van vliegtuigen.
####### KLM receiver uit de jaren 40. (Voor de radiokamer)
####### Diverse tijdschriften van Fokker Trimvlakken.
####### Flight Compagnons Corona sigarenblik en boeken,
####### Koffiebus uit 1933 van de Pelikaanvlucht. (te koop)
####### Verzameling foto’s van vliegtuigen
####### 3 KLM bordjes uit 1934.
3-jun-21 Diverse boeken en materiaal luchtkaartering.
8-jun-21 Diverse boeken en modellen
10-jun-21 LP “Fokker on the wing”   The aerospace Industry of Holland
11-jun-21 Diverse tijdschriften
12-jun-21 2 Ansichtkaarten Schiphol en 1 van Londen
18-jun-21 2 Soorten KLM borden.
22-jun-21 Foto’s en 2 boekjes.
22-jun-21 Een grote lamp en een Skiddometer
23-jun-21 Logboek en privé gegevens van Ned. Piloot in America
28-jun-21 Diverse krantenknipsels over rampen.
5-jul-21 Pennendoos cadeau Schiphol Group uitgaansdag Aviodrome 2007.
8-jul-21 KLM stofjassen
13-jul-21 KLM DC-7C manual en poster brandweer DC-4
14-jul-21 Diverse KLM en Fokker uniformen. (Te koop)
14-jul-21 2 Boekjes van KLM luchtreisgieds 1930 en 1931. (Te koop)
14-jul-21 Diploma balloncommandant van Dhr. Bakker uit 1909.
19-jul-21 Poster voor melding van lezing door Willem van Veenendaal
20-jul-21 2 Foto’s van Pelikaan en FVIIb
23-jul-21 Divers materiaal van C. Wijdooge
23-jul-21 Koffer uit de jaren 50.
25-jul-21 2 KLM diploma’s 1952 en 1956
26-jul-21 12 Dozen met vlucht en technische handleidingen.
28-jul-21 DVD van “Those magnificent men in their flying machines”.
30-jul-21 12 posters
31-jul-21 Diverse boeken en een doek.
1-aug-21 Diverse boeken
2-aug-21 Simulator spullen.  (Naar de simulator afdeling gebracht)
6-aug-21 PH-TAR op hout geplakt. Zwaar beschadigd.
8-aug-21 Diverse KLM tickets menu etc.
8-aug-21 Diverse boeken
8-aug-21 KLM en Fokker overall.
9-aug-21 Diver KLM en Fokker manuals
####### Boeken + 3 Posters waarvan 2 in lijst. (11-12-2020 via ruimtevaart)
####### Boekje “Gids voor Luchtvarenden”.
####### Vliegbewijs van Joh. Corn. Plesman, geboren 8 september 1919.
####### 12 boeken.
####### Foto’s Fokker
####### 2 Dozen met boeken.
####### KLM model A310 uit +/-  1990 in originele verpakking.
####### 3 modellen
1-sep-21 KLM speld (Ex Cis van Rhijn, secretaresse A.Fokker jaren 20)
3-sep-21 Ansichtkaart van de Uiver en zijn bemanning.
3-sep-21 Diverse koffers
7-sep-21 Boeken en tijdschriften
8-sep-21 Puzzel Uiver in lijst.  (te koop)
8-sep-21 Diverse KLM spullen.
####### Bewijs van vlucht in 1919.
####### Diversen tekeningen van vliegtuigen
####### Hoogtemeter
####### 2x KLM peper en zout stelletje.
####### Diverse documenten NHI, Fokker, Aviolanda.
####### 7 Blaadjes over de Londen-Melbourne race uit 1934.
####### Diverse boeken
####### Verfdiktemeters voor vliegtuigen
####### Grunau Babyu Iib vliegtuig.  (te koop)
####### Diverse tijdschriften “Vliegwereld”.
####### Diverse materiaal van Koolhoven.
####### 2 Albums Vliegende Vleugels
####### Koffer   



####### CD met Uiver presentatie in Albury in 1991.
4-okt-21 Diverse boeken en 4 rode mappen.
5-okt-21 Serie Lekturama
6-okt-21 Diverse technische en studie boeken.
8-okt-21 3 Boeken
14-okt-21 2 Schiphol boekjes
19-okt-21 Diverse tijdschriften. (Zie overzicht)
19-okt-21 Diverse documenten w.o. kalender KLM 1980.
20-okt-21 Model van een Fokker D.7  (via Cor Oostveen)
21-okt-21 Herinneringstegel eerste vlucht KLM Hannover-Amsterdam
22-okt-21 2 Mappen met documenten van Fokker en Koolhoven
23-okt-21 Diverse boeken
26-okt-21 Schiphol uniformen + luchtvaartkaart
26-okt-21 Documenten KLM en Fokker jaren 70 en 80.
30-okt-21 Poster van Schiphol.
30-okt-21 Diverse boeken, tijdschriften en diversen door ons geschonken
2-nov-21 Post van Schiphol “Vaste gasten”.
3-nov-21 Diverse boeken (Archief Ton van Paradijs)
7-nov-21 Verslag uit 1936 over een bezoek aan de Koolhovenfabriek.
7-nov-21 Diverse boeken.
10-nov-21 Diverse KLM boeken over navigatie
10-nov-20 Diverse boeken
16-nov-21 Ongeveer 100 plastic vliegtuigmodellen
17-nov-21 Tekening/schilderij in lijst van Dornier WAL gebouwd bij Aviolanda
18-nov-21 Oude SMR computer gebruikt op Schiphol
19-nov-21 KLM organisatieboekjes.
24-nov-21 2x ingelijste KLM diploma van zijn vader
24-nov-21 Diverse spulletjes van luchtvaartmij.  DutchBird, (Eventueel lenen uniformen)
30-nov-21 Diverse boeken en manuals
2-dec-21 Boekje
3-dec-21 Model van een Constellation
3-dec-21 Tekeningen van een PH1 Zögling en Fokker Olympia
4-dec-21 Filmpje van een vlucht met de PH-ADR in 1929 of 1930

AFSTOTINGEN
In 2021 zijn geen collectiestukken afgestoten. 

BRUIKLENEN
Inkomende Bruiklenen
In 2021 zijn er geen bestaande inkomende bruiklenen beëindigd en er zijn ook geen nieuwe 
bruiklenen aangegaan. Een al aanwezige bruikleen is verlengd.

Uitgaande bruiklenen
Een Fokker F27 model dat aan het Noord-Brabants Museum in tijdelijk bruikleen was gegeven, 
is in 2021 retour gekomen.
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Registratie
In 2021 is een nieuw collectieregistratiesysteem aangeschaft. Dankzij een toekenning van 
het Mondriaanfonds heeft Aviodrome een collectieregistratie medewerker in dienst kunnen 
nemen. Zij zal de implementatie van het nieuwe collectieregistratiesysteem op zich nemen 
voor een periode van ruim 1,5 jaar.

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 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. 

Met de komst van Atlantis en de betaalde ondersteuning van het grotendeels door vrijwilligers 
bestierde archief zorgt voor een professionaliseringsslag, en door uniformere werkwijze ook 
meer snelheid in de registratie. Inmiddels is het volledige luchtfotoarchief met ruim 134.000 
stukken volledig geregistreerd.

Processen
In 2021 heeft een stagiaire van de Reinwardt Academie een stageopdracht uitgevoerd. 
De opdracht bestond uit het schrijven van een CHV plan, dit omschrijft de organisatie en 
procedures van de collectiehulpverlening. Dit plan zal in 2022 worden afgerond.

Digitalisering 
Op dit moment krijgen de (lucht)foto’s op kwetsbare dragers voorrang in het 
digitaliseringproces. De gedigitaliseerde items krijgen direct een inhoudelijke beschrijving. 
Speciale zorg heeft de film collectie. Deze unieke films staan op diverse soorten dragers, 
waarbij na een test duidelijk is dat deze slechter worden en op korte termijn gedigitaliseerd 
dienen te worden. De komende jaren dienen deze films gedigitaliseerd en toegankelijk 
gemaakt te worden. Hiervoor zijn in 2021 de nodige gesprekken met partijen gevoerd, dit zal in 
2022 vorm dienen te krijgen.

BEHOUD COLLECTIE
In 2021 hebben de Corona beperkingen ook invloed gehad op de inzet van vrijwilligers. Tijdens 
de maandenlange sluiting was het ook voor de vrijwilligers niet mogelijk om te komen. Met een 
klein team heeft de minimale zorg voor de collectie wel plaats kunnen vinden. De rest van het 
jaar hebben de technische vrijwilligers en de facilitaire medewerkers van Aviodrome,  rekening 
houdend met de geldende beperkingen uiteraard, zich wel bezig kunnen houden met het 
behoud van de collectie. Zij voeren onderhoud uit en zien erop 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 helaas niet mogelijk om 
deze op een binnenlocatie tentoon te stellen of op te slaan. Ondanks de beperkte ruimte in 
de T2 hangaar hebben de vrijwilligers toch aan diverse projecten kunnen werken. Hier wordt 
o.a. gewerkt aan de restauratie van de Fokker S.IV, de Noorduyn Norseman, de Stearman 
Hammond, de Agusta Bell, de Grumman Tracker, etc. Buiten wordt gewerkt aan de Gloster 
Meteor en de Beech 18. In de DC-4 zijn de vrijwilligers bijna klaar met de restauratie van het 
interieur. Het tapijt in de gangpaden van de Boeing 747 wordt vanaf eind 2021 door vrijwilligers 
vervangen.

De vliegtuigen die buiten staan zijn onderhevig aan alle weersomstandigheden, wat niet ten 
goede komt aan het behoud van deze 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 ook in 2020 doorgezet. De Stichting probeert nog financiering 
te vinden voor het spuiten van de Lockheed Neptune.

In de expositie is de helikopter expositie geopend. Deze vormt een mooie en welkome 
aanvulling, waarbij een educatieve film wordt getoond over de werking van een helikopter.
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HET FINANCIËLE 
BELEID
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 zorg te 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
Stichting Collectie Aviodrome heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat van € 
142.538 dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit resultaat heeft en aantal redenen:

* In 2021 is een groot gedeelte van het positief resultaat verkregen door de afdracht van 
geoormerkte loten van de VriendenLoterij (voormalig BankGiroLoterij);

* Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door de VIP tickets van VriendenLoterij en de 
actiematige tickets voor introducées van de VriendenLoterij;

* Vanwege de coronabeperkingen is er bescheiden geïnvesteerd in Atlantis, het 
collectieregistratiesysteem.

De bestemmingsreserves worden nader toegelicht onder punt <<>> van de toelichting op de 
balans in het financieel jaarverslag. 

FONDSEN EN SPONSOREN 
Luchtvaartmuseum Aviodrome wordt niet structureel ondersteund. 

BENOEMING ACCOUNTANT
Een onafhankelijke registeraccountant verstrekt een samenstellingsverklaring bij de 
jaarrekening. Deze externe accountant wordt benoemd door het bestuur van de Stichting. 
Ook voor 2021 is Deloitte Accountants B.V. gevraagd om een samenstellingsverklaring 
te verstrekken bij de jaarrekening van Stichting Collectie Aviodrome. Hiertoe is in de 
bestuursvergadering van mei 2021 besloten. 
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BESTUUR
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. 

Het bestuur bestaat uit:

Jan Eerkens, bestuurder A namens de Schiphol Group;

Peter Nijhof, bestuurder B namens Gemeente Lelystad;

Serena van Kammen, bestuurder C en penningmeester/secretaris, namens Aviodrome 
Exploitatie B.V.; 

Per 1 september 2021 opgevolgd door Coen Hoozemans

Marianne van der Lelie, bestuurder D en voorzitter, namens Libéma.

Stichting Collectie Aviodrome heeft geen medewerkers in dienst, maar alleen vrijwilligers. 
De vrijwilligers, werkzaam in diverse collectiebeheer en publiekstaken, krijgen een 
reiskostenvergoeding welke betaald wordt door Aviodrome Exploitatie B.V. 

Coen Hoozemans 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 
en de Code Diversiteit & Inclusie toe. Stichting Collectie Aviodrome is een algemeen nut 
beogende instelling (ANBI) en publiceert de daarvoor vereiste gegevens op www.Aviodrome.nl/
Stichtingcollectieaviodrome 

PERSONEEL & ORGANISATIE
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.

Vanaf het Mondriaanfonds ontvangt de stichting een subsidie voor de loonkosten van een 
collectiemedewerker. Deze medewerker is in dienst bij de exploitatiemaatschappij. Door de 
exploitatiemaatschappij worden de directe loonkosten in rekening gebracht bij de stichting.



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 2021 gemiddeld 180 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 2017 2018 2019 2020 2021
Flightsims 78 57 26 22 19
Ruimtevaart  10 10 11 12 11
Archief 16 15 15 15 15
Onderhoud 46 47 45 44 44
Rondvluchten 5  5 4 3 2
Radiokamer 8  11 11 8 8
Stewards 71 72 72 72 59
Totaal 234 217 184 176 158

Doordat in een groot gedeelde van het jaar het museum gesloten was en er geen 
publiekstaken waren heeft een aantal vrijwilligers besloten om te stoppen. Vanwege dezelfde 
reden is het lastig geweest om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Voor 2022 heeft dit zeker de 
aandacht en zal een wervingscampagne worden opgezet.
In 2021 is een start gemaakt met het herschrijven en actualiseren van het Vrijwilligersbeleid als 
intern document. Naar verwachting zal dit in het eerste kwartaal van 2022 gedeeld worden met 
de groep vrijwilligers.

VRIJWILLIGERS- 
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
In het vrijwilligerstevredenheidonderzoek van 2021 komt naar voren dat de algemene 
tevredenheid van de ondervraagde het Aviodrome een cijfer van een 7 of hoger geeft. Deze 
score is gebaseerd op zowel positieve als negatieve uitvoeringen van het Aviodrome. De 
werksfeer, vrijheid, zelfstandigheid en de inhoud van het werk worden als erg positief ervaren. 
Daarbij vinden velen het fijn dat er extra aandacht naar de bezoekers gaan om hun de 
mooiste tijd te laten beleven. Een punt van verbetering zit hem in de mate van communicatie 
binnen verschillende afdelingen. Ook het initiatief vanuit de verschillende vrijwilligers meer 
ondersteunen was een punt van aandacht. 

Om het nieuwe jaar goed te laten beginnen is vóór de introductie van de nieuwe 
vrijwilligerscoördinator, de vrijwilligersruimte grondig aangepakt. Uit de wandelgangen bleek 
dat weinig vrijwilligers zich prettig voelde in deze ruimte. Alle muren zijn geschilderd, er is 
opgeruimd en er is een nieuwe indeling met fijne zachte zitstoelen gekomen. 
Zodra het museum haar deuren had geopend voor het dagelijkse publiek zijn er presentaties 
ingepland om de vrijwilliger kennis te laten maken met de nieuwe vrijwilligerscoördinator. 
In deze presentatie zijn de toekomstplannen besproken en was er ruimte om met 
elkaar te bespreken waar mogelijke knelpunten zitten. Met deze bijeenkomsten is 
getracht een start te maken met de heldere communicatie, waarin gevraagd werd in het 
vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. 



Naast de presentaties heeft er na lange tijd een dagcoördinatoren-overleg plaatsgevonden 
waarin ook is gesproken over een aantal verbeterpunten vanuit het onderzoek, denk aan: 
duidelijkheid creëren rondom de rondleidingen geven, helderheid creëren in de fooienpot en 
de ideeën rondom werving van nieuwe vrijwilligers verzamelen en bundelen. 

Alles wat in verschillende overleggen besproken wordt met vertegenwoordigers van de 
groep vrijwilligers is door de vrijwilligerscoördinator samengevat en terug te lezen op het 
intern communicatiemiddel WijLibema (intranet). Dit om het gevoel van transparantie en 
betrokkenheid tussen management en vrijwilligers te vergroten.

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

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 wet- en 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 reden 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 hét 
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 en de daaropvolgende 
coronaperiode is deze nog maar beperkt 
geladen. In 2021 is verder gegaan met 
campagne voeren en verbeteren van 
naamsbekendheid. Door middel van 
marktonderzoek wordt 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.

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.

Strategische risico’s



Operationele risico’s
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. 

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 is een plan van aanpak 
opgesteld en wordt in 2022 gestart met het 
actief werven van nieuwe vrijwilligers.  

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.

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.

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.



Compliance risico’s

Financiële risico’s

Risico Beheersmaatregel

Voldoen aan wet- en regelgeving De Stichting kan meeliften op de expertise 
van de stafafdelingen van Libéma. Libéma 
heeft stafafdelingen op het gebied van 
juridische zaken, financiële administratie, 
ICT, bouw & 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.

Risico Beheersmaatregel

Financieel beleid De Stichting neemt geen onnodige 
risico’s. Ook in 2021 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.
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.



Rapportage risico’s
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. 

Duurzaamheid
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 ook dit jaar is bij de herkeuring Aviodrome wederom Greenkey Goud. 

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en 
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. In 
2023 zal Aviodrome opnieuw herkeurd worden. 



08
COMMUNICATIE



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.

COMMUNICATIE NAAR VRIJWILLIGERS
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. 

WijLibéma
De primaire wijze van communicatie is door gebruik te maken van de interne portal, WijLibéma. 
Dit intranet (vergelijkbaar met Facebook) geeft de mogelijkheid om een keer alle vrijwilligers 
(of per afdeling) te informeren voorzien van afbeeldingen of video. Voor vrijwilligers is er de 
mogelijkheid om direct op nieuwsberichten te reageren of om vragen te stellen. 

Via WijLibéma is het ook mogelijk om documenten te delen, zodat alle verslagen van 
overleggen snel en transparant terug te vinden zijn. Een groot deel van de vrijwilligers is zeer 
actief op dit medium.

Ortec
Het roosterprogramma Ortec, wat gebruikt wordt voor het inroosteren van stewards en 
rondleiders, alsook voor de administratieve verwerking van reiskosten voor vrijwilligers van het 
archief of T2, is dit jaar toegankelijk gemaakt voor alle vrijwilligers, zodat zij hier de invoer van 
diensten (en daarmee hun reiskosten) kunnen controleren. Vrijwilligers kunnen hiervoor een 
app downloaden of via een website hun gegevens inzien. Deze app wordt ook door een aantal 
vrijwilligers gebruikt voor het doorgeven van vakantie en vrije dagen.

E-mail
Persoonlijke informatie zoals een persoonsrooster of weekrooster wordt per mail verstuurd. 



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 zogenaamde 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 normaal drie keer per jaar overleg. Verslagen van deze overleggen worden geüpload op 
WijLibéma.

Kennisavonden
Normaal wordt er een aantal keer per jaar een kennisavond georganiseerd voor vrijwilligers en 
medewerkers. Ook in 2021 hebben er vanwege de COVID-19 pandemie geen kennisavonden 
plaatsgevonden. Zodra de maatregelen dit toelaten, zullen er weer kennisavonden 
georganiseerd worden. 
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Het jaar 2021 is een intensieve periode geweest waarin veel gevraagd is van medewerkers 
en vrijwilligers. Zij moesten zich keer op keer flexibel opstellen om mee te gaan in de dan 
geldende corona-maatregelen. Maar, zodra het museum weer open ging wisten bezoekers ons 
in grote getallen te vinden.

Ook in 2021 heeft Aviodrome kunnen profiteren van de stabiele financiële situatie van 
haar holding Libéma. In combinatie met de verschillende generieke regelingen, alsook 
sectorspecifieke regelingen is de exploitatie van het museum voldoende gewaarborgd en kan 
er in het nieuwe jaar vooruitgeblikt worden.

In het jaar 2022 wordt een lang gekoesterde wens gerealiseerd om het park uit te breiden 
en een tentoonstelling te realiseren over het thema “straalmotoren”. Voor onze bezoekers 
is dit een onderwerp waar veel interesse naar uitgaat. Bovendien kunnen we met deze 
uitbreiding de straal-collectie beter converseren en het educatieve element sterker uiten. 
Daarnaast geeft de uitbreiding van het museum de mogelijkheid om langdurige restauratie- en 
onderhoudsprojecten beter uit te lichten in de bestaande ruimtes. 

Naast het fysiek uitbreiden van het museum zijn we druk bezig om onze digitale aanwezigheid 
te vergroten. Het museum neemt serieuze stappen in het digitaliseren van de collectie en 
zoekt de samenwerking met andere instituten in het verder verdigitaliseren van het archief. We 
hopen in 2022 hier een aantal grote stappen in te maken.

In 2022 worden diverse restauratieprojecten afgerond. Hoewel deze in het corona-jaar 
enige vertraging hebben opgelopen is er toch steeds voortgang geweest. In het komende 
jaar komen een aantal van deze projecten mooi tot hun recht in de nieuwe uitbreiding die 
gerealiseerd wordt rondom het thema straaljager.

Ook zal in 2022 veel aandacht worden besteed aan het werven van vrijwilligers. Helaas hebben 
we in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enkele vrijwilligers, waardoor de bezetting 
steeds kleiner wordt. Voor het komende jaar staan er diverse projecten op de rol om beter 
vindbaar te worden op dit onderwerp, maar ook om goed te kunnen werven.

Lelystad, mei 2022

Het bestuur:

Marianne van der Lelie, voorzitter

Coen Hoozemans, secretaris/penningmeester

Jan Eerkens

Peter Nijhof
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