Beleidsplan
St. Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed (VNCE)

Voorwoord
In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van de
Stichting VNCE . Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de
stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) sponsors en donateurs. Dit
beleidsplan biedt VNCE een kader, waarbinnen het beleid voor haar ambitie
voor langere termijn wordt vastgelegd. De ambitie van de stichting vraagt veel
van de donateurs, vrijwilligers en het bestuur. Maar voor elke bijdrage die
hierdoor aan haar doelstelling kan worden geleverd, is het de moeite waard en
brengt ons weer een stap verder in het behoud van de historische luchtvaart en
het draagvlak van de luchtvaartsector in Nederland.
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Inleiding
De Nederlandse luchtvaart heeft een historie van meer dan een eeuw en speelt
nog altijd een cruciale rol in onze economie. Vele Nederlanders zijn werkzaam
dankzij de luchtvaartsector en leveren een ruime bijdrage aan het Nederlandse
Bruto Binnenlands Product. De industrie kent sinds haar oprichting de bekende
pijlers als Schiphol, KLM en Fokker. Helaas is, door de vele fusies en
faillissementen, het besef van onze luchtvaartsuccessen steeds verder op de
achtergrond beland. De Nederlandse luchtvaarthistorie kenmerkt zich juist door
haar pioniersgeest, innovatie en verbindende kracht. Ze bracht continenten
plotsklaps een stuk dichterbij en plaatste een ‘ontketend’ Nederland wederom in
het centrum van de belangstelling. Ook in tijden van grote onderdrukking was
het juist de lucht waar een bezette natie haar blik op richtte voor hoop, hulp en
bevrijding.
Doelstelling
De St. VNCE wil vliegend mobiel erfgoed in stand houden, dit doet zij als lid van
de Nationale Federatie Historische Luchtvaart en samen met partner
organisaties als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Mobiele
Collectie Nederland.
De volgende activiteiten worden ondernomen om dit doel te verwezenlijken:
• Het in luchtwaardige staat houden van voor Nederland cultureel
historische luchtvaartuigen
• Participeren bij luchtvaartevenementen in nauwe samenwerking met de
Koninklijke Luchtmacht, KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.
• Het tentoonstellen van vliegtuigen en naslagwerken alsmede het geven
van rondleidingen met uitleg over operatie en techniek van historische
luchtvaart.
• Het werven van fondsen die dit alles mogelijk maken.
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Strategie
De stichting heeft ten doel het bevorderen van kennis aangaande vliegend
cultureel erfgoed, dit doet zij door middel van het initiëren, stimuleren, steunen
en uitbouwen van projecten op het gebied van de historische luchtvaart.
Het al dan niet vliegende mobiele erfgoed wordt aangeschaft en beheerd door
de stichting VNCE, dit wordt middels diverse activiteiten in contact gebracht met
het publiek: Denk hierbij aan:
Deelnemen luchtvaart dagen en Airshows
Sponsor en donateurs dagen
In samenwerking met musea evenementen organiseren
Beschikbaar stellen van het vliegend erfgoed voor audio en visuele
media.
• Ter beschikking stellen van documentatie aangaande vliegend erfgoed.
•
•
•
•

Statutaire doelstellingen
De statutaire doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 2 van de
statuten. Met haar doelstellingen beoogt de stichting Vliegend Nederlands
Cultureel Erfgoed het algemeen nut te dienen.
De stichting heeft als doel: het aankopen, restaureren en beheren van
historische Nederlandse vliegtuigen. Daar waar mogelijk zal zij dit erfgoed
registreren in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME). Dit door het
ministerie van OCW erkende register is beschikbaar voor het publiek en zal
leidend zijn bij eventuele aanvragen bij Fondsen voor ondersteuning van onze
doelstelling. Daar waar mogelijk adviseert de stichting over cultuurhistorische
waarden. In relatie tot andere stichtingen en verenigingen op het gebeid van
vliegend cultureel erfgoed is de stichting complementair en gericht op
samenwerking en deelnames. De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals
opgenomen in artikel 2 van de de statuten.
Beleid
De stichting VNCE heeft voor het tot uitvoering brengen van haar missie
een aantal doelstellingen opgesteld:
• Het aanschaffen van historische vliegtuig(en)
• Als lid van de Nationale Federatie Historische Luchtvaart zullen wij actief
het geluid van de historische luchtvaart laten horen.
• Het vormen van een centrum voor documentatie van luchtvaart
documenten.
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Werkzaamheden
De werkzaamheden uitgevoerd door de VNCE zullen worden uitgevoerd
conform vigerende regelgeving wat betreft het vliegen en onderhouden van
Historische luchtvaartuigen. Als lid van de NFHL zullen werkzaamheden passen
in de gezamenlijke doelstelling. De VNCE zal waar van toepassing conform
regeling Historische Luchtvaart handelen.
Bestedingsbeleid
Het bestedingsbeleid is overeenkomstig en rechtstreeks een afgeleide van de
activiteiten van de stichting. De middelen worden besteed aan de
doelstellingen. De kosten voor het werven van fondsen zullen niet hoger zijn
dan de daarvoor algemeen geldende richtlijnen.
Vermogen
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling
van de stichting.
Financiering
De activiteiten van de stichting Vliegend Nederlands Cultureel Erfgoed worden
gefinancierd door sponsoring, donaties en legaten. Tevens zal waar van
toepassing aanvragen worden gedaan bij fondsen ter ondersteuning van de
doelstelling. Er zal jaarlijks een financieel verslag worden gemaakt.
Voorlichting & communicatie
Communicatie wordt gezien als een middel om de statutaire doelstellingen van
de stichting te behalen. De volgende communicatie middelen zullen worden
gebruikt.
•
•
•
•
•
•
•

Website: www.vnce.nl
Facebook
Twitter
Instagram
Sponsordagen
Nieuwsbrief
Youtube kanaal
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Organisatie
Het bestuur is verantwoordelijk voor, beleid, financieel beheer en de interne- en
externe communicatie. Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden; een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Het bestuur heeft de zorg voor
de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de
stichting en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten.
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bestuur
De stichting VNCE is, onder nummer 69619794, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel met statutaire zetel Den Haag.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Paul Reijnen (voorzitter)
Con Zwinkels (penningmeester)
Herman van Kranenburg (secretaris)
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