
Bestuursverslag 2021 Stichting AVIOM 

 

Algemeen 

Voor Stichting AVIOM was het jaar 2021 om verder te bouwen op het inmiddels stevige 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 aan het begin van 2021 uit de volgende leden: 

De heer A.Q. Kolff, voorzitter 

Mevrouw H.S.V. Bogaars - Reijnen, secretaris 

Mevrouw C.D. Gevers Deynoot – Broekers, penningmeester 

De heer T.F. Hubrecht 

De heer J.C. ter Braak 

De heer M.A. de Graaf  

 

De Raad van Toezicht bestond bij de start van 2021 uit de heer B.J Dorlas. Gedurende het jaar is de 

heer B.J Dorlas teruggetreden uit de Raad van Toezicht en vervangen door De heer F. Hubrecht. 

Tevens heeft de heer J.C. ter Braak de heer A.Q. Kolff vervangen als voorzitter. Vervolgens is de heer 

A.Q. Kolff tevens toegetreden tot de Raad van Toezicht.  

Er is in 2021 tweemaal vergaderd als bestuur, daarnaast zijn er veel overleggen geweest met andere 

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

werkzaamheden. 

Donaties de afgelopen 8 jaar: 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal donaties € 42.950 € 64.494 € 56.762 € 57.383 € 74.150 € 61.200 € 77.800 € 65.958 

                  

 

Doelstelling 

In de doelstelling van de Stichting hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De stichting heeft ten 

doel het verlenen van financiële steun aan sociale, culturele of wetenschappelijke instellingen of 

organisaties die op grond van hun doelstelling het welzijn van (groepen uit) de samenleving 

bevorderen in Nederland en dan in het bijzonder in de regio Kennemerland. 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 2021  

In 2021 heeft de Stichting 29 aanvragen binnen gekregen. Hiervan hebben wij uiteindelijk 14 

aanvragen toegekend. De Stichting heeft het afgelopen jaar aanvragen afgekeurd in verband het niet 

voldoen aan de doelstelling qua regio en/of urgente nood. Ook binnengekomen aanvragen ten 

behoeve van particuliere individuele urgente nood zijn afgewezen.  



In verband met de Corona pandemie hebben de evenementen van twee stichtingen geen doorgang 

gehad, waardoor de aanvraag bij de Stichting nietig werd verklaard. 

Tevens door de Coronacrisis zijn er ook een aantal doelen die dit jaar geen aanvraag hebben 

ingediend waardoor het totale bedrag aan steun iets lager uitviel dan in het vorige jaar.  

 

De volgende toekenningen zijn gedaan: 

Donaties in 2021   

  

Stem in de stad   €            10.000  

Nieuw Unicum   €            5.000  

Sterkamp   €              2.500  

Inloophuis Kennemerland  €              6.800  

Pension Spaarnezicht  €              5.000  

FUN  €            10.000  

Weekend Academie  €              5.000  

Reis met je hart  €              2.500  

Stichting Contacthond  €              5.000  

Stichting Tekenen voor Kinderen (Spaarne Gasthuis)  €              2.500  

Stichting Lotus College  €              3.000  

Stichting Zebra Zorg (Frisse Neus)  €              3.000  

Stichting Kenter Jeugdhulp   €              5.658  

  

Totaal  €            65.958  
 

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 er op gericht 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. Stem in de Stad richt zich op die groepen die dreigen 
buiten de boot te vallen middels aandacht, ontmoeting, respect, inspiratie, gelijkwaardigheid 
en geborgenheid: deze woorden vormen de rode draad voor 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 naasten om te leren omgaan 
met hun ziekte die een grote impact heeft op het 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 meer 
psychosociale en, soms ook praktische ondersteuning, waarop de medische sector niet of 
nauwelijks is ingesteld. Bij het Inloophuis wordt direct en indirect getroffenen een 



mogelijkheid om tot zichzelf te komen, hun ervaringen informatie en gevoelens te delen of 
een steuntje in de rug te krijgen. De Stichting financiert zo al een aantal jaren de 
mindfullness cursussen. 

 
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 59% 

- Obligaties  28% 

- Alternatieve beleggingen 4% 

- Liquiditeiten 9% 

Macro-economie 

Inflatie was een centraal thema vooral in de tweede helft van het jaar. In zowel de VS als de 

eurozone bereikte de inflatie het hoogste niveau in jaren. Daarnaast stegen input kosten 

(producentenprijzen) wereldwijd en dan vooral in China, tot ver in de dubbele cijfers. Daarnaast 

kondigde de belangrijkste centrale banken aan dat zij geleidelijk haar monetaire 

stimuleringsprogramma’s zullen gaan terugschroeven. 

Het herstel van de wereldeconomie heeft zich in het laatste kwartaal van 2021 verder voortgezet, zij 

het op een lager niveau dan eerder in het jaar. Gaandeweg is er echter wel een tweedeling ontstaan 

tussen ontwikkelde en opkomende economieën. Met name Zuidoost Azië ondervindt veel 

economische schade van de deltavariant van het Covid virus. Daarbij komt dat China ook te maken 

heeft met beperkte stimulering en een scherpere overheidsinmenging in bepaalde (sub)sectoren van 

hun economie. 

Aandelen 

Aandelenmarkten, en met name in de ontwikkelde markten, hebben in 2021 een bijzonder goed jaar 

achter de rug. November liet weliswaar een dip zien, gedreven door onzekerheid over de nieuwe 

Omikronvariant van het coronavirus, maar december zag toch weer een “ouderwetse 

eindejaarsrally”.  Al met al had inflatie nog geen grote impact op aandelenmarkten. 

Obligaties 

Toenemende inflatie had ook tot dusver een gematigd effect op de rentemarkten. Lange rentes 

waren weliswaar bewegelijk, maar zowel in de VS als in Duitsland op kwartaalbasis per saldo vlak. 

Risicopremies van bijvoorbeeld landen uit de zuidelijke periferie en van bedrijfsobligaties liepen wel 

op. Dit had echter meer met de onzekerheid van de Omikronvariant te maken dan met hogere 

inflatie. Tegelijkertijd kwamen in het laatste kwartaal van 2021 steeds meer centrale banken tot de 

conclusie dat de hoge inflatie wellicht niet slechts een tijdelijk verschijnsel is, zoals eerder wel werd 

aangenomen. 

Aviom’s portefeuille 

Zowel de aandelenportefeuille, als de alternatieve beleggingen hebben de benchmark in 2021 

verslagen. De obligatieportefeuille en de liquiditeiten hebben beiden slechter gepresteerd dan de 

markt. Het totale netto-rendement voor kosten was 15,2% tegenover 13,3% voor de benchmark. 

De resultaten over 2021 per vermogenscategorie zijn: 



- Aandelen 29,0% 

- Obligaties  -0,8% 

- Alternatieve beleggingen 0,2% 

- Liquiditeiten -0,8% 

De ESG Risico Score van de portefeuille scoort met 17 (uit 100) “laag”. De totale CO2 uitstoot van de 

(aandelen-)portefeuille (Scope 1 en 2) is met 70 tCO2 equivalenten tegen de benchmark van 224 

tevens zeer gezond te noemen. 

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

Bloemendaal, 17 juli 2022, mede namens het gehele bestuur, 

 

J.C. ter Braak      M.A. de Graaf 

Voorzitter      Penningmeester 

 


