
 

Jaarrekening 2021

Stichting Fokker Four
Zwanenkamp 913
3607PX  Maarssen



Stichting Fokker Four
Maarssen

Voorblad 0 0

Inhoud
1

1

Pagina 1



Stichting Fokker Four
Maarssen

Algemeen

Bestuursverslag

Dit jaarverslag van de Stichting Fokker Four in 2021 is opgemaakt om u enig inzicht te verschaffen in het reilen
en zeilen van onze stichting in het jaar 2021. 2021 was als gevolg van de voortdurende Covid-19 uitbraak een 
zeer bijzonder jaar voor onze stichting en veel vliegactiviteiten hebben dan ook niet kunnen plaatsvinden. 

Ook de sociale contacten hebben op een laag pitje gestaan tussen de deelnemers. Dankzij de inspanningen van het 
bestuur qua kostenreductie, onze sponsors, bijdragen donateurs heeft onze stichting 2021 met een beperkt verlies 
kunnen afsluiten. Onze Technische Dienst heeft er in 2021 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 2021 dankzij de professionele
 inzet  van alle deelnemers veilig en zonder enige schade of noemenswaardige incidenten is afgesloten. 
Resumerend kunnen we terugkijken op een zeer bijzonder en beperkt vliegseizoen. 
Het volledige team van Fokker Four heeft laten zien waartoe we op technisch, financieel en operationeel gebied in 
staat  zijn in deze zeer uitdagende tijden, hetgeen heeft geresulteerd in een succesvol en vooral veilig 2021. 

Met vriendelijke groet,

Dominique van Wijk
Voorzitter Stichting Fokker Four

P.S. Ten behoeve van de jaarrekening 2021 is bovenstaande toelichting opgesteld.
Deze toelichting is onderstaand opgenomen en ook te vinden op de website, onderdeel ANBI. Daarnaast is aan de 
betrokkenen bij Stichting Fokker Four een uitgebreid verslag van de diverse activiteiten ter beschikking gesteld.
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Balans per 31 december 2021
 (voor resultaatsbestemming)
     

ACTIVA

Vaste activa

     
Materiële vaste activa
Vliegtuigen 66.000  66.000  
Portacabins 1  500  
Inventaris 1.050  1.532  
Vervoermiddelen 3.788  5.138  

 70.839  73.170

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Voorraad 2  2  

 2  2

Vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen 1.077  1.051  
Overige vorderingen 1.885  1.864  

 2.962  2.915

Liquide middelen
Rekening courant bank 360  1.057  

 360  1.057

  74.163  77.144

31 dec 202031 dec 2021
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Balans per 31 december 2021
 (voor resultaatsbestemming)
     

31 dec 202031 dec 2021

PASSIVA

Kapitaal
Kapitaal 73.320  76.118  
Onverdeelde winst -4.189  -2.797  

 69.131  73.321

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 992  983  
Overige schulden 4.040  2.840  

 5.032  3.823

  74.163  77.144
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Resultatenrekening over 2021
 
 

 

Omzet 37.864  45.198  
Kostprijs van de omzet -30.699  -35.409  
Brutomarge 7.165 9.789

Personeelskosten 2.515  4.017  
Afschrijvingen 2.331  2.332  
Autokosten 2.307  1.999  
Kantoorkosten 1.439  1.467  
Verkoopkosten 1.837  1.927  
Algemene kosten 748  589  
Totaal kosten  11.177  12.331

Bedrijfsresultaat  -4.012  -2.542

Financiële baten & lasten -177  -255
    

Resultaat voor belastingen  -4.189  -2.797
    
    

Netto resultaat  -4.189  -2.797

Het negatieve resultaat zal in mindering worden gebracht op de reserves van de Stichting.

2021 2020
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Locatie
Stichting Fokker Four is statutair gevestigd te Amstelveen. De activiteiten vinden plaats vanuit de thuislocatie op het
Aviodrome te Lelystad. Het KvK nummer van de stichting is: 41202402.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, 
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke 
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (kleine rechtspersonen) C.1 de 

  kleine organisa e zonder winststreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings  of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
van ingebruikneming. 

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reeele waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag, rekening houdend met
agio of disagioen onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Brutomarge

De  bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,
de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van
grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder
netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

 
Kosten van oprichting en uitgifte aandelen

Aanschaffingen 0
Cum. afschrijving -100
Boekwaarde begin -100

(Des)investeringen 100
Afschrijvingen 0
Mutaties 100

Boekwaarde einde 0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Aanschaffingen 0
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 50

(Des)investeringen -50
Afschrijvingen 0
Mutaties -50

Boekwaarde einde 0

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Vliegtuigen

Aanschaffingen 66.000
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 66.000

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 66.000

Portacabins

Aanschaffingen 5.000
Cum. afschrijving -4.500
Boekwaarde begin 500

Pagina 9



Stichting Fokker Four
Maarssen

Toelichting op de balans per 31 december 2021

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -499
Mutaties -499

Boekwaarde einde 1

Inventaris

Aanschaffingen 2.414
Cum. afschrijving -882
Boekwaarde begin 1.532

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -482
Mutaties -482

Boekwaarde einde 1.050
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Vervoermiddelen

Aanschaffingen 7.500
Cum. afschrijving -2.362
Boekwaarde begin 5.138

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -1.350
Mutaties -1.350

Boekwaarde einde 3.788

31 dec 2021 31 dec 2020
Voorraden en onderhanden werk

Voorraad   
Merchandise 1 1
Onderdelen 1 1

2 2

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen   
Te vorderen omzetbelasting 1.077 1.051

1.077 1.051

Overige vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 1.810 1.789
Te ontvangen accijnsteruggave 75 75

1.885 1.864
Liquide middelen

Rekening courant bank   
ABN AMRO Bestuursrekening 360 1.057

360 1.057
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Kapitaal

31 dec 2021 31 dec 2020

Kapitaal
Reserves 73.320 76.118

73.320 76.118

Onverdeelde winst -4.189  -2.797

Kortlopende schulden
31 dec 2021 31 dec 2020

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren 992 983

992 983

Overige schulden
Vooruitgefactureerde omzet 2.840 2.840
Diversen 1.200 0

4.040 2.840

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

(Meerjarige) financiele verplichtingen
De stichting is een huurverplichting met De Aviodrome voor 10 jaar aangegaan vanaf 1 mei 2012. De huur kan opgezegd worden 
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand bij beeindiging van de activiteiten van Stichting Fokker Four. 
De jaarlijkse kosten bedragen ca € 8.000.

Pagina 12



Stichting Fokker Four
Maarssen

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

   
2021 2020

Netto-omzet   
Sponsoring 20.000 30.000
Evenementen 3.479 1.758
Notariële schenkingen 8.610 9.160
Friends 1.592 1.521
Eigen gebruik S11 437 1.653
Donaties 560 637
Aviodromedagen 2.631 0
Merchandise 165 79
Vliegerbijdragen 390 390
 37.864 45.198

Inkopen
Inkopen vliegtuigen 1.200 0
Onderhoudskosten 10.070 13.287
Stalling vliegtuigen 7.815 7.730
Brandstof vliegtuigen 10.395 9.198
Verzekering vliegtuigen 12.781 12.173
Heffingen vliegtuigen 704 1.436
Landingsgelden 2.026 1.321
Catering 1.046 1.116
Teruggaaf accijns -3.456 -2.457
Bijdragen onderhoudskosten door SMHA -11.882  -8.395

30.699 35.409

Overige personeelskosten
Kilometervergoeding 2.115 2.442
Kantinekosten 142 286
Trainingsweekend 0 100
Geschenken 147 209
Overige personeelskosten 111 980

2.515 4.017

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen machines en installaties 499 500
Afschrijvingen inventaris 482 482
Afschrijvingen vervoermiddelen 1.350 1.350

2.331 2.332

Autokosten
Brandstofkosten 163 200
Verzekeringskosten vervoermiddelen 1.384 1.361
Onderhoudskosten vervoermiddelen 303 0
Motorrijtuigenbelasting 457 432
Overige autokosten 0 6
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Toelichting op de resultatenrekening over 2021

   
2021 2020

2.307 1.999

Kantoorkosten
Porti 76 209
Drukwerk 0 97
Kantoorbenodigdheden 565 535
Contributies en abonnementen 518 518
Automatiseringskosten 280 108

1.439 1.467

Verkoopkosten
Relatiegeschenken 0 69
Magazine 1.639 1.686
Merchandise 198 172

1.837 1.927

Algemene kosten
Administratiekosten 296 192
Verzekeringen 404 397
Overige algemene kosten 48 0

748 589

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten 177 255

177 255

Maarssen, 30 juni 2022

D. van Wijk C. Esser G. van de Haar

B. Boekel T. Miedema J. de Pee
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