
 

Jaarverslag 2020

Stichting Aviom



Stichting Aviom
gevestigd te Bloemendaal

Rapport inzake de

Jaarrekening 2020



Inhoudsopgave

Pagina

Accountantsrapport

Samenstellingsverklaring van de accountant 1

Algemeen 2

Bestuursverslag 3

Jaarrekening

Balans per 31 december 2020 7

Staat van baten en lasten over 2020 9

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 10

Toelichting op de balans 12

Toelichting op de staat van baten en lasten 14

Stichting Aviom te Bloemendaal



Aan het bestuur van

Stichting Aviom

Julianalaan 61

2051 JM  Overveen

 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over

2020 van Stichting Aviom te Bloemendaal. 

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Aviom te Bloemendaal is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten

en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht

van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine ondernemingen hoofdstuk C1

kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied

van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Aviom. Wij

hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel

te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Beverwijk, 14 april 2021

De Hooge Waerder

J.S.N. Veldt

Accountant-Administratieconsulent                                                          



Algemeen

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 24 november 1993, verleden door notaris mr. B.J. Demenint, werd Stichting Aviom

per genoemde datum opgericht. 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het beheer van het vermogen, gevormd door subsidies, donaties,

schenkingen, erfstellingen, legaten, alle andere verkrijgingen, rechten en baten, en het aanwenden van

casu quo gedeelten van de revenuen van dit vermogen en/of (gedeelten van) het vermogen voor

financiële steun aan sociale-, culturele- en wetenschappelijke instellingen of organisaties die op grond van

hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving bevorderen. 

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder

dossiernummer 41226360 en is gevestigd te Bloemendaal op het adres Hartenlustlaan 7.

ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 is Stichting Aviom door de Belastingdienst aangewezen als

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting Aviom te Bloemendaal 2



Bestuursverslag

Algemeen

Voor Stichting Aviom was het jaar 2020 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 2020 weer mooie projecten toegekend.

Het bestuur in 2020 bestond 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

- De heer J.C. ter Braak

De Raad van Toezicht bestond in 2020 uit de heer B.J Dorlas.

Er is in 2020 tweemaal vergaderd als bestuur, daarnaast zijn er veel overleggen geweest met andere

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

werkzaamheden.

Donaties de afgelopen 8 jaar:

Totaal donaties

- 2013: € 79.538

- 2014: € 42.950

- 2015: € 64.494

- 2016: € 56.762

- 2017: € 57.383

- 2018: € 74.150

- 2019: € 61.200

- 2020: € 77.800

         

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.

Donaties 2020

In 2020 heeft de stichting 20 aanvragen binnen gekregen. Hiervan hebben wij uiteindelijk 13 aanvragen

toegekend. De stichting heeft het afgelopen jaar aanvragen afgekeurd in verband het niet voldoen aan de

doelstelling qua regio en/of urgente nood. 
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Door de coronacrisis zijn er ook twee goedgekeurde donaties niet uitgekeerd i.v.m. het niet kunnen

uitvoeren van het beoogde doel. Het gaat om Stichting de Sneeuwdag (€ 4.000 voor een ski-dag voor

verstandelijk gehandicapte kinderen) en Stichting Desto (€ 1.000 voor sport- en speldag voor

verstandelijke gehandicapten). Het toegezegde bedrag heeft de stichting kunnen besteden aan 3 corona-

specifieke aanvragen: Stichting Lotus College (t.b.v. picknicktafels om buiten consumpties te verzorgen),

Stichting Voetjes van de Vloer (t.b.v. het verzorgen van muziek op de binnenplaatsen van

verzorgingstehuizen) en Stichting Heel Haarlem Helpt t.b.v. cadeaubonnen voor het personeel in de zorg

in de regio Kennemerland).

De volgende toekenningen zijn gedaan.

Donaties in 2020:  

- Stem in de stad: € 10.000 

- Nieuw Unicum: € 10.000 

- Sterkamp: € 5.000 

- Inloophuis Kennemerland: € 6.800 

- Pension Spaarnezicht: € 7.500 

- FUN: € 20.000 

- Weekend Academie: € 5.000 

- Stichting Super Mom: € 2.500 

- Stichting de Vrolijke Noot: € 2.500 

- Rotary Community Service (tbv Woninggroepen): € 2.500 

- Stichting Lotus College: € 1.000 

- Stichting Voetjes van de Vloer: € 2.500 

- Stichting Heel Haarlem Helpt: € 2.500 

Totaal € 77.800

De maatschappelijke 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. 

Stichting Aviom te Bloemendaal 4



• 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.

Beleggingen

De beleggingen van 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%

In juni 2018 is € 150.000 van het belegd vermogen liquide gemaakt om in combinatie met de dividenden

en couponopbrengsten te kunnen voorzien in een stabiele donatiestroom voor een periode van 3 jaar. 

Op die manier is er minder afhankelijkheid van het rendement gecreëerd.

2020 was een bewogen beleggingsjaar. Halverwege januari kwam de eerste schok voor de markten door

de escalatie van het coronavirus in China, waarna herstel volgde uit de overtuiging dat het een lokaal

probleem zou blijven. In reactie hierop heeft ABN AMRO MeesPierson in februari de aandelenpositie

verhoogd naar licht overwogen en ook het belang in risicovollere obligaties verder opgehoogd. Dit pakte

niet positief uit voor de portefeuille van Stichting Aviom.

Deze posities zijn in het tweede kwartaal niet aangepast om de kans te geven van het ingezette herstel

te profiteren. In de loop van het tweede en het begin van het derde kwartaal werd de achterstand op de

benchmark weer volledig ingelopen. Geleidelijk aan is er nog wat meer risico in de portefeuille

toegevoegd.

In het vierde kwartaal begon de eindejaarsrally al in de maand november. Op aandelengebied was het

een historische beursmaand met dikke plussen door de verkiezingsoverwinning in de VS en zeer positief

vaccinnieuws. In december temperde dit enigszins. De tactische beslissing om in oktober voor de

verkiezingen in Amerika de aandelenweging te verhogen naar neutraal en in november naar licht

overwogen te brengen was positief. Zowel de aandelenportefeuille, de obligatieportefeuille alsmede de

totale beleggingsportefeuille hebben de benchmark in 2020 verslagen. Het netto-rendement na kosten

was 3,9% tegenover 2,9% van de benchmark.
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De resultaten over 2020 per vermogenscategorie zijn:

- Aandelen 3,67%

- Obligaties 1,12%

- Alternatieve beleggingen -0,12%

- Liquiditeiten -0,73%

Al met al, een bewogen jaar met inspirerende goede doelen die wij hebben kunnen steunen.

Overveen, 10 maart  2021, mede namens het gehele bestuur,

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

Voorzitter Penningmeester
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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa

Overige effecten 2.749.394 2.547.690

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa 1.329 3.712

Liquide middelen 243.111 417.645

2.993.834 2.969.047
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31-12-2020 31-12-2019

€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN

Stichtingsvermogen 2.991.033 2.966.247

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 2.801 2.800

2.993.834 2.969.047
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019

€ € € €

Opbrengsten beleggingen 129.337 391.018

Kosten beleggingen (23.247) (23.801)

Resultaat beleggingen 106.090 367.217

Schenkingen/Donaties 77.800 60.700

Overige kosten 3.504 2.022

Som der bedrijfslasten 81.304 62.722

Resultaat voor belastingen 24.786 304.495

Belastingen - -

Nettoresultaat na belastingen 24.786 304.495
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Aviom is feitelijk en statutair gevestigd op Hartenlustlaan 7, 2061 HA te Bloemendaal en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41226360.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De stichting heeft ten doel het beheer van vermogen en het financieel steunen van sociale, culturele en

wetenschappelijke instellingen of organisaties die de samenleving bevorderen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine

ondernemingen hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C1).

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.

Grondslagen

Financiële vaste activa

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op actuele waarde per balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is

de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na

eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van effecten en de kosten en andere

lasten over het jaar. 

Koersverschillen ontstaan bij verkoop c.q. balanswaardering worden rechtstreeks ten gunste

respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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Toelichting op de balans

Activa 

Vaste activa

Financiële vaste activa

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige effecten

Aandelen 1.684.358 1.556.292

Obligaties 933.529 856.574

Alternatieve beleggingen 131.507 134.824

2.749.394 2.547.690

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Couponrente 916 3.202

Dividendbelasting 332 306

Rente 81 204

1.329 3.712

Liquide middelen

ABN AMRO Beleggers-spaarrekening 48.77.54.840 135.049 249.429

ABN AMRO private banking spaarrekening 59.24.77.347 93.067 150.058

ABN AMRO rekening-courant 48.73.64.635 14.995 18.158

243.111 417.645
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Passiva 

Stichtingsvermogen

2020 2019

€ €

Algemene reserve

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2.966.247 2.661.752

Resultaat boekjaar 24.786 304.495

Stand per 31 december 2.991.033 2.966.247

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

Algemene kosten 2.801 2.800
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Opbrengsten beleggingen

Koersresultaten effecten 93.103 355.694

Opbrengst dividend 33.600 29.618

Opbrengst bankrente 366 1.195

Opbrengst couponrente 2.268 4.511

129.337 391.018

Kosten beleggingen

Kosten effecten 23.165 23.656

Bankkosten 82 145

23.247 23.801

Schenkingen/Donaties

Schenkingen/Donaties 77.800 60.700

Overige kosten

Accountantskosten 1.921 1.200

Overige algemene kosten 833 822

Abonnementen en contributies 750 -

3.504 2.022
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