STICHTING AVIOSIM NEDERLAND
JAARVERSLAG 2016

Stichting Aviosim Nederland
Thorbeckelaan 562
NL-2564 BZ The Hague
www.aviosim.org

KvK.:
BTW:

51.93.94.01 te Amsterdam
NL850233641B01

Pagina 1

Inhoud
1.

VOORWOORD .................................................................................................................................. 3

2.

ALGEMEEN....................................................................................................................................... 4

2.1

INLEIDING ................................................................................................................................ 4

2.2

BESTUUR .................................................................................................................................. 4

2.3

BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN ................................................................................................... 5

2.4

BESCHIKBAARHEID SIMULATOREN/AANTREKKING VRIJWILLIGERS........................................ 5

2.5

SPONSOROVEREENKOMST MICROSOFT ................................................................................. 5

3.

TECHNISCHE VOORTGANG PROJECTEN AVIOSIM ........................................................................... 6

4.

FINANCIËN ....................................................................................................................................... 7

Stichting Aviosim Nederland
Thorbeckelaan 562
NL-2564 BZ The Hague
www.aviosim.org

KvK.:
BTW:

51.93.94.01 te Amsterdam
NL850233641B01

Pagina 2

1. VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Aviosim Nederland. Dit verslag is opgesteld ter
onderbouwing van de gepubliceerde jaarrekening 2016. In dit verslag bespreken wij kort de financiën
en de voortgang van de lopende projecten.
Wij geven na het voorwoord in hoofdstuk 2 een korte samenvatting van de organisatiestructuur van
de Stichting en ronden dat hoofdstuk af met enkele organisatorische onderwerpen.
In het jaarverslag geven wij ook een prognose voor 2017. Naar verwachting zal de Stichting medio
2017 een nieuw beleidsplan publiceren die geldig zal zijn voor 2 of 5 jaar. De keuze zal worden
gemaakt door het bestuur afhankelijk van de status van diverse projecten. Zodra het beleidsplan
intern gepubliceerd is komt deze ook ter download op de website van de Stichting.
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het jaarverslag of de jaarrekening kan men tot het
bestuur richten door gebruik te maken van het contactformulier op de website van de Stichting.
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2. ALGEMEEN
2.1 INLEIDING

De Stichting is opgericht op 1 januari 2011 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam op 1 februari 2011 onder het nummer 51.93.94.01.
De Stichting is per de oprichtingsdatum door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling hetgeen fiscale voordelen heeft voor zowel de Stichting als donateur.
De Stichting geen subject voor de Vennootschapsbelasting. Wel wordt er omzetbelasting afgedragen
over de verkopen uit de webwinkel. Giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en donateurs
kunnen onder voorwaarden hun gift aftrekken van de Vennootschapsbelasting en
Inkomstenbelasting.

2.2 BESTUUR

Het bestuur van de Stichting is in 2016 als volgt samengesteld:
Dhr. R.J.H. van Houten

: Voorzitter

Dhr. D.W. van der Aart, LL.B

: Penningmeester

Dhr. R.M. Eestermans, BSc

: Secretaris

Dhr. G. van Wijngaarden

: Lid

Wij zijn verheugd dat de in 2016 vacant gestelde positie van secretaris is vervuld door Ritchie
Eestermans.
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2.3 BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN

Het bestuur van de Stichting is in 2016 viermaal in reguliere vergadering bijeengekomen. Daarnaast
heeft het bestuur diverse malen regulier en buitengewoon overleg gevoerd met het
managementteam van het Aviodrome. Tijdens dergelijke overleggen wordt onder andere gesproken
over de status van projecten, te nemen of genomen besluiten en andere voorkomende
onderwerpen.

2.4 BESCHIKBAARHEID SIMULATOREN/AANTREKKING VRIJWILLIGERS

In lijn met het beleidsplan en de zich uitbreidende werkzaamheden en projecten heeft de Stichting in
2016 opnieuw vrijwilligers geworven. Om vrijwilligers te werven is gebruikt van advertenties en
campagnes op social media, Google, bij Libema en het Aviodrome alsmede middels een permanent
geplaatste vacature bij de vrijwilligerscentrale Lelystad.
In 2016 beschikte de Stichting over 30-50 vrijwilligers in wisselende samenstelling.

2.5 SPONSOROVEREENKOMST MICROSOFT

In 2016 heeft de Stichting een sponsorovereenkomst met Microsoft gesloten. Vrijwilligers hebben de
beschikking gekregen over de applicaties in het Office 365 pakket. Vrijwilligers kregen een Aviosim
mailaccount waaraan onder andere applicaties als Yammer, Onedrive (declaraties) en de planning
zijn gekoppeld.
De sponsorovereenkomst is mede mogelijk gemaakt door Techsoup Nederland.
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3. TECHNISCHE VOORTGANG PROJECTEN AVIOSIM

Het bestuur heeft net als in voorgaande jaren opnieuw diverse werkzaamheden uitgevoerd ter
behouw van de simulatoren. Ook zijn enkele nieuwe projecten gerealiseerd en/of afgerond.
In 2016 zijn diverse modificaties aangebracht aan de RFS flightsimulator.
In 2016 zijn diverse modificaties aangebracht aan de F-104 flightsimulator.
In 2016 is de 737-800 bijna volledig ingericht.
Donaties van Dhr van Laarhoven d.m.v. diverse flightsimulator componenten.
Donatie van Flybye cockpits d.m.v. een 737 shell, yoke en rudders.
Daar zal medio 2017 mee worden gestart.
Donaties van GVB ICT computers, switches e.d. waarvan de economische waarde 0 euro is.
Aanvang van de bouw van een tower simulator. Medio 2017 zal deze ook zijn afgerond.
Voor de tower simulator zijn 7 grafische kaarten aangeschaft voor de juiste resolutie.
Bij deze projecten worden jaarlijks software upgrades uitgevoerd, tevens zal het onderhoud aan het
netwerk continue worden gemonitord.
Ook de besturing van de flightsimulators zijn onderhevig aan onderhoud, omdat deze door veren e.d.
wordt aangestuurd.
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4. FINANCIËN

Om de gemaakte en te maken kosten te kunnen blijven dekken beheert de Stichting een webwinkel
waar men producten kan aanschaffen van diverse partners. Fabrikant levert producten zonder
verdere tussenkomst van de Stichting aan de klant waarbij de Stichting een vooraf overeengekomen
marge/fee ontvangt. Over de omzet dragen wij omzetbelasting af. Het resultaat komt geheel ten
goede van de Stichting.
In 2016 is een provisie opgenomen in de jaarrekening voor kosten die toebedeeld zijn in het boekjaar
2016 maar waarvan op 31 december 2016 nog niet duidelijk was of deze daadwerkelijk zouden
worden geïncasseerd.
Over het resultaat is de Stichting geen Vennootschapsbelasting verschuldigd.
De Stichting probeerde in 2016 actief fondsen te verwerven door middel van het faciliteren van een
donatiemogelijkheid op de website. Daarnaast maken enkele vrijwilligers gebruik van de
mogelijkheid om hun onkostenvergoeding aan de Stichting te doneren. Ook bestuursleden dragen in
meer of mindere mate geld en middelen bij aan de Stichting.
Stichting Aviosim Nederland
Mei 2017
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