Jaarverslag 2016
Voorzitter:
Dit jaarverslag van de Stichting Fokker Four in 2016 is opgemaakt om u enig inzicht te verschaffen
in het reilen en zeilen van onze stichting in het jaar 2016.
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 2016 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 2016 dankzij de professionele inzet van alle deelnemers veilig
en zonder enige schade of noemenswaardige incidenten is afgesloten.
Technische dienst:
De hele vloot was weer tijdig gereed voor de eerste profchecks en het trainingsweekend op 16 en
17 april in het Duitse Nordhorn.
Tijdens een druk vliegseizoen hebben we alle activiteiten zonder noemenswaardige technische
problemen kunnen volbrengen.
Technisch is 2016 daarmee, dankzij een grote inzet van onze eigen TD al met al zeer goed
verlopen!
Vliegdienst:
Stichting Fokker Four heeft in 2016 aan de volgende activiteiten deelgenomen:
Trainingsweekend.
Op 18 en 19 april hebben we ons trainingsweekend gehouden op Nordhorn. Daarbij is de opleiding
op de Fokker S-11 van de twee nieuwe vliegers afgerond.
Aviodrome.
In 2016 waren 6 Aviodromedagen gepland. Alleen de Aviodromedag van 4 september is vanwege
windcondities gecanceld. 3 van de totaal 9 geplande sorties van 4 september zijn op 25 september
ingehaald. In totaal hebben we 67 van de geplande (73) donateurs kunnen vliegen (was 51 in 2016).
De laatste Aviodromedag op 2 oktober hebben we gecombineerd met een ‘social’ in de
pilotenmess, ter afsluiting van het vliegseizoen.
Airshows & Fly by’s.
Op 22 april werd op verzoek met 16 leden van ‘The Air Squadron’ gevlogen. Op 2 mei werd met een
viertje boven Gorssel operatie ‘Cannonshot’ herdacht. Op 7 en 8 mei werden twee viertjes
opgetuigd om twee maal een Fly By over het ‘Militair weekend’ op het Hembrug terrein te
verzorgen. Van 9 t/m 11 juni werd deelgenomen aan de Open Dagen van de Koninklijke
Luchtmacht, op de vliegbasis Leeuwarden. Door omstandigheden kon op de vrijdag geen demo
worden gevlogen hetgeen echter ruimschoots werd gecompenseerd met een ‘slechtweer demo’ op
zaterdag. En na 25 juni 2016 kennen de Noordwijkers naast de ‘Zeeers en de Binders’ nu ook de
‘Luchters’ nadat FF een spectaculaire demo heeft verzorgd.

Bijzondere vluchten.
Op 29 mei bijna een hele dag voor de familie Hiddink met in totaal tien gasten. Ook werd Fokker
Four die dag gevraagd een deel van de gasten van een andere club rond te vliegen, in totaal 3
viertjes. In het weekend van 13-14 augustus heeft FF (met in totaal 8 vliegers!) deelgenomen aan
de Old Timer Fly-in op Schaffen-Diest, België. Er werd slechts door twee display teams een demo
verzorgd op dit evenement en één daarvan was Fokker Four.
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
2016.
Met vriendelijke groet,
Robbert van Zwieten
Voorzitter Stichting Fokker Four

