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3 
Algemeen 
 

Stichting Aviosim Nederland is opgericht op 1 februari 2011 en is ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 51939401 en gevestigd in Den Haag. 
Aviosim heeft in 2021 een bestuur van vier personen namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester 
en één lid zonder portefeuille. 
Het doel van Aviosim wordt in de statuten als volgt omschreven: 

“Het bevorderen van de belangstelling voor de luchtvaart in het algemeen en voor de virtuele besturing van 
vliegtuigen en de beoefening van virtuele verkeersleiding in het bijzonder”.  

Ten behoeve van dit doel, exploiteert Aviosim ook een webwinkel, waarin producten gerelateerd aan de 
luchtvaart en verkeersleiding worden verkocht.  

 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

Aviosim heeft de ANBI status verworven, de erkenning van een Algemeen Nut Beogende instelling. Dit houdt in 
dat donaties en giften voor de verstrekkers een fiscaal aftrekbare post vormen. Aviosim heeft geen 
winstoogmerk en draagt over haar resultaat géén inkomsten belasting af. Over de verkopen via de webshop 
van Aviosim wordt wel omzetbelasting afgedragen.  
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4 
Balans 

 
 
ACTIVA 

     

  31-12-2021   31-12-2020 

      
LIQUIDE MIDDELEN      
Bunq Primair 250,00        250,00  
Bunq Secundair 2.020,93   4.743,75  
Payment service providers 455,48   328,43  
  2.726,41   5.322,18 
      
VORDERINGEN      
Debiteuren 96,32   218,52  
BTW 145,74   19,35  
  242,06   237,87 
      
Kruisposten 0,00   0,00  
  0,00   0,00 
      
  2.968,47   5.560,05 
      
PASSIVA      
      
      
VERMOGEN      
Algemene reserve 2.757,58   3.922,05  
  2.757,58   3.922,05 
      
SCHULDEN      
Crediteuren 75,06   0,67  
BTW 128,83   5,56  

BTW R/C 7,00   1.573,00  
Schulden kortlopend 0,00   58,77  
  210,89   1.638,00 
      
      
  2.968,47   5.560,05 
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Toelichting balans 
 

Liquide bronnen 

De stichting houdt twee bankrekeningen aan bij Bunq BV. Voor het afhandelen van betalingen maakt 
Aviosim tevens gebruik van Stripe, Mollie en PayPal. De laatste drie zijn samengevat onder de post 
payment service providers. 

 

Activa - debiteuren 

De activa-kant van de balans wordt gevormd door de bezittingen.  

Op 31 december 2021 had de stichting 4 openstaande verkoopfacturen die zijn weergegeven in de post 
debiteuren. De betalingen zijn in januari 2022 ontvangen. 

 

Passiva 

Aan de passiva-kant staat het vermogen van de stichting per 31 december 2021.  

Op 31 december 2021 heeft de stichting 3 inkoopfacturen nog niet voldaan. De som van deze facturen is 
weergegeven in de post “crediteuren” op de balans. Deze facturen zijn in januari voldaan. 

Het resultaat van de aangifte omzetbelasting 4-2021 was dat de stichting een bedrag van € 7,00 moest 
betalen. Dit staat bij schulden onder “BTW R/C”.  
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Winst- en verliesrekening 
 

  2021   2020 

      

OMZET      

Uit verkopen 14.078,77   39.388,72  

Uit Affiliate Marketing 60,96   122,93  

Ontvangen rente 4,38   7,97  

Uit donaties 1.401,27   1.487,06  

  15.545,38   41.006,68 

      

INKOPEN  12.967,03   39.094,77 

      

OVERIGE BATEN EN LASTEN      

Betalingsverschillen -0,80   4,78  

Rente 0,00   -0,56  

Overlopende aansluitverschillen 0,00   0,00  

  -0,80   4,22 

       

KOSTEN      

ICT 450,99   778,46  

Project 410,15   1.397,24  

Kantoor 127,19   244,24  

Contributies, abonnementen en 
literatuur 

505,50   577,13  

Bank 275,15   549,06  

Verkoop 737,93   32,25  

Representatie 0,00   17,55  

Relatiegeschenken 25,28   0,00  

Administratie 395,00   275,00  

Vacatiegelden en uitkeringen 0,00   0,00  

Marketing 365,00   77,00  
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Reiskosten (brandstof en km 
vergoedingen) 

0,00   0,00  

Overige kosten 13,59   74,22  

Verzekeringspremies 436,24   355,38  

Huur opslag 0,00   0,00  

Huur bestelauto’s 0,00   0,00  

  3.742,02   4.377,53 

      

      

RESULTAAT  -1.164,47   -2.461,40 
 

 

Toelichting winst- en verliesrekening 
 

Een volledige financiële verantwoording treft men aan in het jaarverslag van de stichting dat door het 
bestuur zal worden gepubliceerd. Vanuit het opstellen van de jaarrekening volstaan wij met de 
constatering dat de stichting een verlies heeft geboekt. 

Ook 2021 was een lastig jaar, dit is met name te zien in de omzetcijfers. Het grootste gedeelte van de 
omzet is daarnaast gerealiseerd in de loop van de tweede helft van het jaar. 

 

ICT kosten 
Onder ICT kosten vallen randapparatuur, hardware die niet aan een project zijn toegewezen en het 
beheer van websites, houden van domeinen en kosten voor website gerelateerde software. 

Contributies en abonnementen 
De stichting heeft een abonnement voor haar vrijwilligers op een luchtvaart gerelateerd kennisblad. 
Daarnaast maakt de stichting kosten voor het abonnement op boekhoudsoftware en de kosten voor het 
gebruik van de Microsoft producten. De kosten van de Microsoft producten worden overigens volledig 
door het bestuur in privé aan de Stichting terugbetaald.  

Bankkosten 
Naast kosten van de huisbank vallen ook de kosten van de payment service providers hieronder. Deze 
kosten worden doorgaans ingehouden op de omzet.  

 

mailto:info@aeadvies.nl
http://www.aeadvies.nl/


 

 

 

 

 

 

Thorbeckelaan 562    KvK.: 60361093 
2564 BZ Den Haag     BTW: NL853875509B01 
Telefoon: 070 449 4023    info@aeadvies.nl – www.aeadvies.nl  
Fax: 070 262 0480    NL 72 ABNA 0841 642 753 

8 

Administratiekosten 
Dit betreft de kosten die ons kantoor rekent voor haar diensten. Conform het buitengewoon 
bestuursbesluit ontvangen wij een vergoeding waarbij wij 50% korting geven op het reguliere 
marktconforme tarief voor onze dienstverlening. Inbegrepen is gebruikmaking van onze tools en fiscale 
platforms alsmede de mogelijkheid om digitaal gegevens aan de Belastingdienst te verzenden.   
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Algemene toelichting  
 
Aviosim heeft geen noemenswaardige vermogensbestandsdelen. Alle simulatoren zijn in eigendom van 
Aviosim of aan haar in bruikleen gegeven. De simulatoren zijn echter allemaal op nihil gewaardeerd 
omdat ze geen waarde in het economische verkeer meer vertegenwoordigen.  
 
Daarnaast maakt Aviosim gebruik van gedoneerde computers en randapparatuur die door derden reeds 
volledig zijn afgeschreven en allen minimaal vijf jaren oud zijn.  
 
Covid-19 heeft een behoorlijke invloed op de activiteiten van de Stichting. Projecten liggen grotendeels 
stil en de fondsen drogen op. Er zijn minder donaties ontvangen en de omzet uit de exploitatie van de 
webwinkel is ook in 2021 blijven dalen. De Stichting heeft in 2021 ingezet op gerichte marketing, zo is er 
tegen een sterk gereduceerd tarief een pagina grote advertentie ingekocht in een spaanstalig vakblad dat 
wordt verspreid in Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Dit heeft nieuwe leads opgeleverd en er is een toename 
van offerteaanvragen waarneembaar in de targetarea. De Stichting probeert de leads in orders om te 
zetten.  
 
Vaste kosten en lasten zijn vrijwel gelijk gebleven. Er vonden wel werkzaamheden plaats aan de projecten 
waarvoor kosten zijn gemaakt. Op verschillende vaste uitgaven is bezuinigd. Het bestuur van de Stichting 
zoekt actief naar mogelijkheden om diensten of producten goedkoper of om niet af te nemen.  
Voorzienbaar is dat de Stichting ook in 2022 actiever reclame moet maken om de afzetmarkt te bereiken 
en dat kritischer moet worden gekeken naar aanschaffingen voor projecten.  
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Nawoord & Verantwoording 
 
Aviosim is geen belastingsubject voor de inkomsten en/of vennootschapsbelasting. Ten aanzien van de 
verkopen is Aviosim wel belastingplichtig voor de omzetbelasting. Over alle verkopen is het hoge tarief 
21% geheven en afgedragen. Aangiften omzetbelasting zijn per kwartaal gedaan. 
 
Sinds medio 2021 valt de Stichting onder het één-loket-systeem van de EU. Indien afnemers Europees 
consument zijn wordt het BTW tarief geheven van de Lidstaat waar de afnemer vaste woonplaats heeft. 
Via een kwartaalaangifte wordt deze belasting afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst, die draagt 
vervolgens zorg voor het betalen van de belastingdiensten in de Lidstaten. 
 
Deze jaarrekening is op basis van aangeleverde cijfers en formele documentatie met betrekking tot het 
bestuur van de stichting en haar doelstelling(en) samengesteld door: 
 
Van der Aart & Eestermans 
Advies en Beheer 
Thorbeckelaan 562 
2564 BZ Den Haag 
www.aeadvies.nl – info@aeadvies.nl  
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