Bestuursverslag 2017
Voorzitter:
Dit jaarverslag van de Stichting Fokker Four in 2017 is opgemaakt om u enig inzicht te verschaffen in het
reilen en zeilen van onze stichting in het jaar 2017. Een bijzonder jaar omdat onze stichting het 35-jarig
bestaan vierde en het tevens 70 jaar geleden was dat de eerste Fokker S11 vloog.
Het jaar is letterlijk en figuurlijk “voorbij gevlogen” en al onze vliegtuigen hebben zich technisch perfect
gedragen zonder noemenswaardige klachten.
De inzet van de vliegers was zonder meer goed te noemen.
Onze Technische Dienst heeft er in het begin van 2017 aan bij gedragen dat onze vliegtuigen weer in
“showroomconditie” aan het vliegseizoen konden beginnen. Ook het verhelpen van de technische klachten
gedurende het vliegseizoen werd voortvarend aangepakt.
Ook kunnen wij melden dat het jaar 2017 dankzij de professionele inzet van alle deelnemers veilig en
zonder enige schade of noemenswaardige incidenten is afgesloten.
Technische dienst:
In januari 2017 werd verder gegaan met de diverse inspecties.
Van alle vier de kistjes zijn de propellers van een nieuwe verflaag voorzien.
De hele vloot was medio april weer tijdig gereed voor de eerste profchecks en
trainingsvluchten, alsook voor het trainingsweekend op 29 en 30 april in het Duitse
Nordhorn.
Technisch gezien is er in 2017 al met al weer een uitstekende prestatie geleverd door de
TD!
Vliegdienst
Stichting Fokker Four heeft in 2017 aan de volgende activiteiten deelgenomen:
In 2017 hadden we gedurende het vliegseizoen iedere maand weer Aviodrome gepland. Bij deze dagen is
door vele donateurs kennis gemaakt met het vliegen in de Fokker S-11.
Daarnaast hebben wij deelgenomen aan diverse airshows, waaronder de Oostwold Airshow, Seppe en
Volkel in de Wolken, Wings & Wheels en Heldair. In 2017 waren gelukkig weer veel airshows waar wij dus
aan deel konden nemen.
Naast de Aviodromedagen en de diverse airshows hebben wij ook enkele bijzondere vluchten uitgevoerd.
Hierbij valt te denken aan Missing Man Formations, Fly By's en events voor onze sponsor Fokker. In 2017
heeft een klantendag plaatsgevonden. Daarnaast hebben wij geholpen met de opnames voor This is
Holland.
Resumerend kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd vliegseizoen.
Het volledige team van Fokker Four heeft laten zien waartoe we op technisch, financieel en operationeel
gebied in staat zijn, hetgeen heeft geresulteerd in een succesvol en vooral veilig 2017.

Met vriendelijke groet,
Robbert van Zwieten
Voorzitter Stichting Fokker Four
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