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Algemeen 

Voor Stichting AVIOM was het jaar 2017 om verder te bouwen aan een stevig fundament. Uiteraard 

was het voor de Stichting van belang om het verschil te maken met de donaties en om de aanvragen 

te toetsen aan de doelstelling van de Stichting. Het was in dit verband niet altijd makkelijk om keuzes 

te maken. Er zijn echter ook in 2017 weer mooie projecten toegekend. 

Het Bestuur in 2017 bestond voor het grootste gedeelte van het jaar uit de volgende leden: 

De heer A.Q. Kolff, voorzitter 

Mevrouw H.S.V. Bogaars – Van Reijnen, secretaris 

Mevrouw C.D. Gevers Deynoot – Broekers, penningmeester 

De heer F. Hubrecht 

 

Wij hebben na jarenlange trouwe inzet afscheid genomen van mevrouw K. Droogleever Fortuyn 

(penningmeester) en mevrouw I.C. Van Citters (secretaris). Wij zijn hun zeer dankbaar voor hun 

onuitputtelijke inzet voor de Stichting. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de heer B.J Dorlas. 

Er is in 2017 driemaal vergaderd als bestuur, daarnaast zijn er veel overleggen geweest met andere 

organisaties of andere betrokkenen. Het bestuur heeft geen vergoedingen ontvangen voor de 

werkzaamheden. 

In 2017 hebben 19 aanvragen binnen gekregen. Hiervan hebben wij 15 aanvragen toegekend en 4 

aanvragen afgekeurd in verband het niet voldoen aan onze doelstelling qua regio en/of urgente 

nood. 

Donaties de afgelopen 5 jaar: 

 
 

Doelstelling 

In de doelstelling van de Stichting hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. Stichting AVIOM 

ondersteunt urgente financiële noden die niet of slechts gedeeltelijk gedekt worden door 

(gemeentelijke) subsidies met als uiteindelijk doel het verbeteren en/of veraangenamen van de 

kwaliteit van leven van de ontvanger. Stichting AVIOM biedt deze financiële ondersteuning aan 

instanties en in uitzonderlijke gevallen aan particulieren. De Stichting opereert voornamelijk in de 

omgeving van Haarlem. 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Totaal donaties € 79.538 € 42.950 € 64.494 56.762€   € 57.383



Donaties 2017 

De volgende toekenningen zijn gedaan. 

 

De maatschappelijk betekenis van de verschillende goede doelen is divers. Hierbij een greep uit de 
goede doelen die worden gesteund door Stichting Aviom: 
 

• De Stichting heeft al meerdere jaren achtereen grote donaties gedaan aan Stichting FUN 
(Fonds voor Urgente Noden Haarlem). Stichting FUN Haarlem heeft ten doel om financiële 
steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan 
elkaar kunnen knopen. Zij geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

• Stichting Stem in Stad is vrijgesteld om er gewoon voor anderen te zijn, zonder vooraf 
vastgelegd doel. Dat kunnen zij doen omdat heel veel mensen bereid zijn dat te 
ondersteunen. Driehonderd vrijwilligers die tijd investeren in Stem in de Stad, talloze 
donateurs, kerken en fondsen met geld. De gasten van Stem in de Stad worden op straat met 
de nek aangekeken. Stem in de Stad wil juist deze mensen het gevoel geven dat ze gezien 
worden. Aandacht ,ontmoeting, respect, inspiratie, gelijkwaardigheid en geborgenheid: deze 
woorden vormen de rode draad van Stem in de Stad. 

• De Weekend Academie heeft als missie gemotiveerde jongeren tussen de 10-15 jaar en hun 
ouders activeren bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten en 
daarmee hun kansen in de maatschappij vergroten.  

• Het Inloophuis Kennemerland helpt kankerpatiënten en hun naaste omgeving om te leren 
omgaan met hun ziekte die een grote impact heeft op hun dagelijks bestaan.  
De medische sector en met name de daaraan verbonden instellingen zoals ziekenhuizen en 
klinieken zijn primair gericht op het onderkennen en, waar mogelijk, bestrijden van de 
fysieke ziektebeelden en symptomen. Er is echter een grote behoefte aan ook meer 
psychosociale en, soms ook praktische ondersteuning, waarop de medische sector niet of 
nauwelijks is ingesteld. Bij het Inloophuis kunnen direct en indirect getroffenen vragen om 
een mogelijkheid om tot zichzelf te komen, hun ervaringen en gevoelens te delen, praktische 
informatie of een steuntje in de rug te krijgen. 

 
 

 

Donaties in 2017

Stem in de stad € 5.000

Nieuw Unicum € 6.603

Sterkamp € 5.000

Hospice € 4.480

Inloophuis Kennemerland € 6.600

Pension Spaarnezicht € 5.000

Stichting Hartewensen (Sneeuwdag) € 2.500

FUN € 7.000

Sportsupport (Samen Sterk) € 2.500

Weekend Academie € 5.000

 Stichting Speelgoedbank Haarlem € 1.500

Stichting Wielewaal € 2.500

Stichting Sûr Atelier € 2.200

Desto € 500

Ladies Circle Danspaleis € 1.000

Totaal € 57.383



Beleggingen 

 

De beleggingen van de Stichting Aviom zijn ondergebracht bij ABN AMRO MeesPierson. Doel is om 

met de beleggingsopbrengsten een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Stichting. 

De gekozen beleggingsvorm is vermogensbeheer. Er is gekozen voor een ‘matig offensief’ 

risicoprofiel waarbij de neutrale vermogensverdeling als volgt is: 

- Aandelen   50% 

- Obligaties    35% 

- Alternatieve beleggingen 10% 

- Liquiditeiten     5% 

Gezien de ontwikkelingen van en de verwachtingen ten aanzien van de financiële markten in 2017 

heeft de vermogensbeheerder in 2017 gekozen voor een ‘overweging’ van aandelen en een 

‘onderweging’ van obligaties. Voor de alternatieve beleggingen is doorgaans de ‘neutrale’ weging 

aangehouden. 

Het totale netto resultaat van de vermogensbeheerportefeuille over 2017 bedroeg 4,82%.  

De resultaten over 2017 per vermogenscategorie zijn: 

- Aandelen   9,02% 

- Obligaties    1,49% 

- Alternatieve beleggingen 0,05% 

De Stichting kiest ervoor om open te staan voor het doneren van een groter totaal bedrag voor het 

jaar 2018, mede gezien de rendementen van de afgelopen jaren. Uiteraard moeten de aanvragen wel 

voldoen aan onze doelstellingen. 

 

Overveen, 28 juni 2018, mede namens het gehele bestuur, 

 

 

 

A.Q. Kolff      C.D. Gevers Deynoot – Broekers 

Voorzitter      Penningmeester 

 


