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STRATEGIE:
Kernprincipes en uitgangspunten:
Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
1) Het stimuleren van de luchtvaart;
2) De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Het aankopen, in stand houden, beheren en exploiteren van luchtvaartuigen van
historische betekenis;
b. Het organiseren van tentoonstellingen of wedstrijden;
c. Het samenwerken met andere rechtspersonen met een gelijk of soortgelijk doel, of
met een doel, dat bevorderlijk kan zijn voor bovengenoemde doelstelling;
d. En al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.
De stichting is in 1982 opgericht te Amstelveen en heeft geen winststreven. Een eventueel batig
saldo bij ontbinding van de stichting zal zo veel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel
van de stichting. De thuisbasis van Stichting Fokker Four is de T2 hangar bij het Aviodrome in
Lelystad.
Werkzaamheden:
De Stichting Fokker Four is een organisatie van vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld om het
Nederlands vliegend historisch erfgoed, de Fokker S-11 'Instructor' vliegend te houden, te
onderhouden en te tonen aan het publiek. Fokker Four neemt daarvoor met een formatie van vier
Fokker S-11 vliegtuigen deel aan diverse luchtvaartevenementen in binnen- en buitenland.
Daarnaast is het conform de regels zoals vastgelegd in de Nota Historische Luchtvaart mogelijk om
mee te vliegen met een vliegtuig of een formatie van Fokker Four. Op deze manier wordt een
belangrijk onderdeel van het nationaal vliegend erfgoed behouden en de (historische-) luchtvaart
in Nederland gestimuleerd.

BELEID:
Te verrichten werkzaamheden:
Wij verwachten de komende jaren de huidige activiteiten te kunnen voorzetten. Investeringen
betreffen grotendeels grotendeels de kosten van het luchtwaardig houden van de vier Fokker S11
vliegtuigen. Dit in stand houden betekent ook zeer geregeld overleg met de bevoegde en
wetgevende autoriteiten in de luchtvaart op het gebied van onderhoudsvoorschriften voor
luchtvaart en luchtvaartveiligheid. Gezien het feit dat onze Fokker S-11 vliegtuigen gestationeerd
zijn op Lelystad Airport, gaan wij vooralsnog ervan uit dat de toekomstige plannen om van
Lelystad Airport een commerciële luchthaven te maken geen invloed zal hebben op onze
activiteiten gedurende de periode van dit beleidsplan.
Werving van gelden:
De inkomsten van de stichting bestaan naast sponsoring (deels natura) uit opbrengsten van het
deelnemen aan airshows, ontvangen schenkingen en donaties alsmede bijdragen van donateurs
een vlucht met een Fokker S-11 en de opbrengsten van relatiedagen al dan niet met rondvluchten.
Het streven is om voor de komende jaren meer gelden uit schenkingen en donaties te gaan
ontvangen. Hiervoor zal ook actief gebruik gemaakt worden van de fiscale regelgeving op het
gebied van goede doelen.
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Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit zes personen. Binnen het bestuur worden de volgende functies
onderschreven: voorzitter, secretaris, penningmeester, hoofd technische dienst, teamcoach en
hoofd vliegdienst. De stichting wordt in rechte alleen vertegenwoordigd door minimaal twee
bestuursleden gezamenlijk. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.
Eventuele gemaakte onkosten ten behoeve van de stichting worden vergoed.

BEHEER:
Financieel:
De stichting heeft geen winststreven, wel is er jaarlijks een overschot of tekort op de exploitatie.
Overschotten ontstaan met name door lagere onderhoudskosten dan verwacht aan de vliegtuigen
in een bepaald jaar. Tekorten ontstaan door te lage opbrengsten in relatie tot te hoge
(onderhouds)kosten in een jaar. Aangezien met name de onderhoudskosten sterk fluctueren, heeft
het bestuur voor deze kosten een meerjarenbegroting gemaakt en een voorziening gevormd ten
laste van de in het verleden behaalde overschotten.

Lelystad, 11 december 2013
w.g. Stichting Fokker Four
namens deze,
R.G. van Zwieten
Voorzitter
C.M.Z.M. Esser
Secretaris
G.J.C. van de Haar
Penningmeester
B. Boekel
Hoofd technische dienst
A.L.M. Pals
Hoofd vliegdienst
M.H. Schoonderbeek
Teamcoach
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