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Aan het bestuur van:
Stichting DDA Classic Airlines
Navigatorstraat 10
1117 EB Schiphol
Datum:
Betreft:
Referentienummer:

24 juni 2022
jaarstukken 2021
180640

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u het financieel verslag over het boekjaar 2021 van Stichting DDA Classic Airlines te Schiphol.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting DDA Classic Airlines te Schiphol is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021, 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 Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving (RJ) waarin opgenomen de RJ-klein C1 (kleine organisaties zonder winststreven). 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 DDA Classic Airlines.
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 dan ook ervan 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.

Met vriendelijke groet,
ValidSigned door Gerd van 't Hul
op 24-06-2022

VANTHUL adviseurs - fiscalisten - accountants
G.J. van 't Hul AA
Herenweg 104A, 3648 CM Wilnis
Datum:
KvK nummer:
Interne referentie:

24 juni 2022
34060817
180640
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Resultaten
Bespreking van de baten en lasten

Baten
Inkoopwaarde van de goederen en diensten
Overige baten
Brutomarge (A)
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa
Overige lasten
Som der lasten (B)
Som van de baten en lasten (A-B)
Exploitatieresultaat

€
177.558
1.205
0
176.353
978

2021
%
100.0
0.7
0.0
99.3
0.6

€
162.537
564
4.000
165.973
978

2020
%
100.0
0.3
2.5
102.1
0.6

183.310
184.288
-7.935
-7.935

103.2
103.8
-4.5
-4.5

158.605
159.583
6.390
6.390

97.6
98.2
3.9
3.9
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Bestuursverslag
Voorwoord
Dit verslag is geschreven met het doel de gebeurtenissen over het budgetjaar 2021 weer te geven en de belangrijkste
factoren die van invloed zijn geweest op de operatie van onze Stichting te benoemen.
Het jaar 2021 heeft door de aanhoudende pandemie in diverse varianten geleid tot een beperkte productie van
rondvluchten. Dien ten gevolge zijn de inkomsten ook beperkt waar tegenover staat dat de variabele kosten evenredig
laag zijn gebleven door weinig vlieguren.
Nadat in juli het vliegverbod werd opgeheven is er van augustus tot en met oktober ieder weekend gevlogen. De markt
reageerde heel goed op het aanbod, zoals wel bleek uit de hoge bezettingsgraad.
De mensen en middelen om de activiteiten te ondernemen waren voldoende aanwezig. Sinds DDA weer op Schiphol is
gevestigd zijn de vacatures ingevuld; nooit eerder in de laatste 10 jaren konden wij beschikken over voldoende en goed
opgeleide en zeer gemotiveerde vrijwilligers.
Door een fraaie geste van de eigenaar van de hangaar konden wij vanaf begin 2021 beschikken over een nieuwe
accommodatie in hangaar 32 op Schiphol tegen lage kosten.
Onze sponsor Jumbo Supermarkten is ons trouw gebleven evenals de 1100 Vrienden van DDA .
Nagenoeg alle luchtvaartmaatschappijen hebben in het jaar 2021 zware verliezen geleden. DDA heeft 2021 met een
bescheiden verlies afgesloten, hetgeen vertrouwen geeft voor 2022. Met veel dank aan en waardering voor alle mensen
die dit hebben mogelijk gemaakt.
Ing. F.C.Jaski
Voorzitter

Doelstelling DDA
Het stimuleren van de historische luchtvaart, het (ver)kopen, beheren en exploiteren van luchtvaartuigen van historische
betekenis, het organiseren van tentoonstellingen, wedstrijden of andere stimulerende activiteiten, het ontwikkelen van
museale activiteiten, het deelnemen aan, samenwerken met of leiding geven aan andere organisaties met een soortgelijk
doel of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor de historische luchtvaart.
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1. Verslag van het bestuur over het jaar 2021
Het budget jaar 2021 begon met de uitlopers van de pandemie.
Het vooruitzicht op een normaal jaar werd te niet gedaan door nieuwe Corona varianten. Het vliegtuig stond nog veilig in
een hangaar op Gilze Rijen bij de SKHV. De 500 m3 inventaris bestaande uit onderdelen, gereedschappen, trappen en
rollend materieel stond droog opgeslagen in een hangaar op Lelystad.
Het aanbod van de Directie van Jet Support om terug te keren naar Schiphol en intrek te nemen in hangaar 32 werd in
het najaar van 2021 omarmd. In februari ontwaarden zich perspectieven om het bedrijf in het voorjaar op te starten. Dat
bleek nog te vroeg, maar er werd wel begonnen met de verhuizing. De verhuizing van Lelystad naar Schiphol van de
500m3 inventaris werd door Sodexo gesponsord door het transport op zich te nemen. De inrichting van de kantoren, het
magazijn en de andere afdelingen kon in april worden afgerond.
Hier is wederom veel werk verricht door onze technische en andere vrijwilligers.
Vanaf het moment dat de PH-PBA in Gilze werd gestald, medio mei 2020, zijn de technische vrijwilligers om toerbeurt
iedere 14 dagen naar Gilze gereden om het conserveringsprogramma te verzekeren.
Dankzij de goede conditie waarin zich de PBA bevond kon zij in mei naar Schiphol worden gevlogen.
Zodra er sprake was van het opheffen van de beperkingen als gevolg van de pandemie eind juli zijn voorbereidingen
getroffen om weer de lucht in te gaan.
Het programma bevatte een aantal fraaie rondvluchten, waaronder rondvluchten langs Zandvoort waar voor het eerst
weer F1 races werden gehouden. De Waddenvluchten waren al snel uitverkocht net als de vluchten vanuit Maastricht.
Commercieel zijn deze laatste maanden van het vliegseizoen een succes geworden. Wij hadden het idee dat de markt
een inhaal effect vertoonde omdat tot voor kort uitjes in Nederland ernstig werden gehinderd door de beperkingen als
gevolg van de pandemie.
Technisch is er weer flink gewerkt aan een B-inspectie en heeft het BvL niet lang op zich laten wachten.
Ondertussen melden zich spontaan nieuwe vrijwilligers die graag bij DDA willen werken. Die beweging heeft onze
organisatie robuuster gemaakt. Het streven om voor elke sleutelfunctionaris een plaatsvervanger te hebben is daardoor in
zicht gekomen.
Door grote inzet van alle vrijwilligers en doordat wij op tijd enkele contracten konden schorsen ( onderhoud en hangaar)
werd er in 2020 een bescheiden resultaat geboekt.
Aan het einde van het seizoen hebben wij afscheid moeten nemen van twee bestuurders t.w. Lex van Houtert en Hidde
Teppema in de functie van resp. AM en secretaris. DDA is hen veel dank verschuldigd voor de vele jaren dat zij hun tijd
en energie aan DDA hebben gegeven.
Uiteindelijk hebben we in 2021 48 commerciële vluchten uit kunnen voeren met 778 passagiers.

2. Toekomst
Hopelijk wordt 2022 een “normaal “ jaar met rondvluchten vanaf de bekende luchthavens in Nederland met enkele
bezoeken aan buitenlandse luchthavens en 120 vlieguren , 1800 passagiers en een bruto omzet van euro 225.000,De begroting voor 2022 laat een bescheiden positief resultaat zien.
Tevens hopen wij dat de aanvraag voor het installeren van digitale apparatuur in de cockpit bij het Mondriaan Fonds wordt
gehonoreerd.
De inbouw daarvan is noodzakelijk i.v.m. het uitfaseren van digitale radiobakens en de overgang naar GPS.
Op het moment dat wij deze verwachtingen schrijven is de oorlog in de Ukraïne een maand oud en zijn de gevolgen
daarvan voor DDA nog niet in kaart te brengen. Wij monitoren de situatie van dag tot dag , zeer zeker daar waar het
brandstofkosten betreft.
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3. Organisatie
De Stichting DDA Classic Airlines heeft de status van een erkende luchtvaartmaatschappij die op het hoogste
veiligheidsniveau opereert.
Zij bezit een AOC met een commerciële vergunning. Dat is voor een vrijwilligers -organisatie een uniek verschijnsel in de
luchtvaart industrie.
Alle functies die een commerciële luchtvaartonderneming kent zijn ook terug te vinden in de organisatie van DDA. Door
vrijwilligers aan ons te binden die luchtvaartervaring hebben, opleidingen volgen voor ons type vliegtuig en trainingen
volgen blijft de organisatie “ fit and able “.
De Stichting wordt bestuurd door een collegiaal bestuur bestaande uit 5 personen. Zij staan allen ingeschreven bij de KvK
en zijn verantwoordelijk voor beleid en resultaat.
Stichtingsgegevens:
Postadres:
DDA Classic Airlines
Thermiekstraat 156
1117 BG Schiphol
Bezoekadres:
Hangaar 32
Navigatorstraat 10
1117 EB Schiphol
Reserveringen:
Telefoon: (+31)(0)6 5770 2225
Wij zijn telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 16.00 uur
Overige dagen alleen per e-mail:
res@dutchdakota.org
Secretariaat:
Telefoon: (+31)(0)6 2392 1818
Wij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur
Overige dagen alleen per e-mail:
office@dutchdakota.org
DDA Classic Airlines is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam nr. 34060817
BTW-nr NL8078.66.027B01
DDA Flight Support is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam nr. 53548078

3.1 Bestuur
Het bestuur bestond uit de heren:
Tieste van Dorp, Secretaris
Henk Bosscher, Penningmeester
Leo van Rijn, Accountable Manager
Emile Wolf, Technische Zaken
Charley Valetta, Deputy Accountable Manager
Feije Jaski, Voorzitter

3.2 Raad van Advies
Het bestuur laat zich bijstaan door een Raad van Advies bestaande uit de heren:
Ad Rutten, Voorzitter
Bart Hoitink, Lid
Erik Lagerwij, Lid
Anne Cor Groeneveld, Lid
Marnix Fruitema, Lid

3.3 Personeel
De Stichtingen hebben geen personeel in dienst en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
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4. Jaarrekening
Voor de financiële gegevens wordt verwezen naar de in dit jaarverslag opgenomen Balans en de Winst en
Verliesrekening inclusief de daarbij behorende specificaties.
Stichting DDA Classic Airlines,
Namens het bestuur:
F.C. Jaski - Voorzitter
H.J. Bosscher - Penningsmeester
L. van Rijn - Accountable manager
T. van Dorp - Secretaris
C. Valette - Deputy Accountable Manager
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Jaarrekening
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Enkelvoudige Balans per 31 december 2021
Balans na voorstel resultaatbestemming
Ref.

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en intel
lectuele eigendom

5
6.841

7.818
6.841

Materiële vaste activa
Vliegtuigen

7.818

6
150.000

0
150.000

Vlottende activa
Voorraden
Handelsgoederen

0

7
11.162

11.428
11.162

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

8

Liquide middelen
Totaal activa

9

25.000
5.000

11.428
25.000
8.690

30.000
186.103
384.106

33.690
183.853
236.789
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Enkelvoudige Balans per 31 december 2021
Balans na voorstel resultaatbestemming
Ref.

31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

10
256.706
0

104.641
10.000
256.706

Kortlopende schulden (ten hoogste 1
jaar)
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva

114.641

11
507

2.930

0
3.482

5.366
3.342

123.151
260

110.510
0
127.400
384.106

122.148
236.789
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Staat van baten en lasten
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Enkelvoudige Staat van baten en lasten over 2021
Ref.

2021
€

€
176.353

2020
€

Brutoresultaat

12

Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

16

978

978

17

183.310

158.605

Som der lasten

€
165.973

184.288

159.583

Som van de baten en lasten

-7.935

6.390

Resultaat

-7.935

6.390

In het resultaat is een vrijval van de bestemmingsreserve Verhuizing opgenomen van € 10.000. Door deze vrijval bedroeg
het resultaat € 2.065 positief.
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Grondslagen
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1 Algemene toelichting
1.1 Activiteiten
- het stimuleren van de historische luchtvaart;
- het (ver)kopen, beheren en exploiteren van registergoederen en van luchtvaartuigen van historische betekenis, alsmede
onderdelen daarvan;
- het organiseren van tentoonstellingen, wedstrijden of andere stimulerende acties;
- het ontwikkelen van museale activiteiten;
- het deelnemen in, samenwerken met, of leiding geven aan andere stichtingen, verenigingen en ondernemingen met een
gelijk of soortgelijk doel, of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor
bovenomschreven doelstellingen.
1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijvingsnummer handelsregister
Stichting DDA Classic Airlines is statutair gevestigd te gemeente Haarlemmermeer, feitelijk gevestigd aan de
Navigatorstraat 10, Hangaar 32 1117 EB Schiphol-Oost en ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34060817.
1.3 Foutherstel
Het toestel PH-PBA stond op de balans van de stichting Prins Bernhard Alpha. Er is echter in 2015 een overeenkomst
gesloten tussen de stichting DDA Classic Airlines met Stichting Prins Bernhard Alpha over het gebruik van het toestel. In
deze overeenkomst is opgenomen dat de Stichting DDA Classic Airlines economisch eigenaar is van het toestel. In
verband hiermee is het toestel geactiveerd op de balans van Stichting DDA Classic Airlines. Door deze correctie is het
stichtingskapitaal toegenomen met € 150.000.
De vergelijkende cijfers zijn wegens praktische redenen niet aangepast. Indien deze wel waren aangepast zou de
materiële vaste activa en het kapitaal toenemen met € 150.000.

2 Algemene grondslagen
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) waarin opgenomen
de RJ-klein C1 (kleine organisaties zonder winststreven).
De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat vinden in het algemeen plaats tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.1 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt
verwezen naar noot ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'.
3.2 Materiële vaste activa
3.2.1 Overige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.
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3.3 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode
(first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging)
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van
vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en
variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.
De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.
3.4 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
3.5 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.6 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

4 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
4.2 Opbrengstverantwoording
4.2.1 Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde
van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
4.2.2 Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot
de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
4.3 Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering
van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten
bestaan uit donateursbijdragen en overige bijdragen. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode
waarin deze zijn ontvangen.
4.4 Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
4.5 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
4.5.1 Algemeen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar
is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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Toelichting balans
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5. Immateriële vaste activa

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

31 december
2021
€
6.841

31 december
2020
€
7.818

Verloopoverzicht immateriële vaste activa
Concessies, ver
gunningen en
intellectuele
eigendom
€
9.776
-1.958
7.818

Aanschafwaarde
Afschrijvingen (cumulatief)
Stand per 1 januari 2021
Afschrijvingen 2021
Totaal van mutaties gedurende periode

-977
-977

Aanschafwaarde
Afschrijvingen (cumulatief)
Stand per 31 december 2021

9.776
-2.935
6.841

6. Materiële vaste activa

Vliegtuigen

31 december
2021
€
150.000

31 december
2020
€
0

Verloopoverzicht vliegtuigen
€
0
150.000
150.000

Stand per: 1 januari 2021
Foutherstel Toestel
Stand per: 31 december 2021

7. Voorraden

Handelsgoederen

31 december
2021
€
11.162

31 december
2020
€
11.428
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8. Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren
Overlopende activa

31 december
2021
€
25.000
5.000
30.000

31 december
2020
€
25.000
8.690
33.690

31 december
2021
€
186.103

31 december
2020
€
183.853

31 december
2021
€
256.706
0
256.706

31 december
2020
€
104.641
10.000
114.641

9. Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen

10. Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

Verloopoverzicht stichtingskapitaal

Stand per: 1 januari 2021
Exploitatieresultaat
Effect foutenherstel
Stand per: 31 december 2021

2021
€
104.641
2.065
150.000
256.706
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Verloopoverzicht bestemmingsreserves
2021
€
10.000
-10.000
0

Stand per: 1 januari 2021
Onttrekking
Stand per: 31 december 2021

11. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

31 december
2021
€
507
0
3.482
123.151
260
127.400

31 december
2020
€
2.930
5.366
3.342
110.510
0
122.148

31 december
2021
€
122.338
813
0
123.151

31 december
2020
€
110.000
170
340
110.510

Specificatie overige schulden

Rekening Courant Stichting DDA Flight Support
Declaraties Vrijwilligers
2021 Vriendenbijdrage zelf overgemaakt

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.

18. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
De organisatie is verplichting aangegaan terzake van de huur van bedrijfsruimte. De looptijd van deze overeenkomst
betreft 1 jaar, waarna de overeenkomst automatisch wordt voortgezet voor eenzelfde termijn. De jaarlijkse verplichting
bedraagt zo'n € 10.000. Vanaf 1 maart 2022 wordt huur afhankelijk van de inkomsten die DDA genereert met rond- en
bestemmingsvluchten.
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13. Baten

Omzet Winkel/Promotieartikelen
Sponsorbijdragen
Contributies en donaties

2021
€
1.636
100.000
75.922
177.558

2020
€
2.475
110.000
50.062
162.537

2021
€
1.205

2020
€
564

2021
€
0

2020
€
4.000

2021
€
978

2020
€
978

2021
€
8.072
14.402
120.000
208
13.110
10.806
13.377
364
2.971
183.310

2020
€
1.885
8.595
110.000
0
12.185
10.917
10.509
379
4.135
158.605

14. Inkoopwaarde van de goederen en diensten

Inkoopwaarde handelsgoederen

15. Overige baten

Subsidiebaten

16. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

17. Overige lasten

Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Vliegkosten
Verkoop gerelateerde kosten
Kosten leden & ambassadors
Kantoorkosten
Accountants- en advieskosten
Administratieve lasten
Algemene kosten
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Resultaatverwerking
Saldo voor
€
Te bestemmen winst (verlies) van het
boekjaar (+)/(-)
Toevoeging aan/afboeking van
Kapitaal
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve
Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

2021
Boekjaar
€
-7.935

Saldo na Saldo voor
€
€

-7.935
254.641
10.000

2.065
-10.000

2020
Boekjaar
€
6.390

Saldo na
€

6.390
256.706
0

0

98.251
10.000

6.390

104.641
10.000

0

19. Toelichting voorstel verdeling exploitatieresultaat
19.1 Resultaatverwerking
Het bestuur van de stichting stelt voor het exploitatieresultaatresultaat de volgende bestemming te geven:
Het verlies over 2021 ad. € 7.935 wordt voor ad. € 2.065 toegevoegd aan het stichtingskapitaal en het restant ad. €
10.000 wordt ten lasten gebracht van de bestemmingsreserve.
.
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Ondertekening bestuur voor akkoord:
Schiphol, 24 juni 2022
Stichting DDA Classic Airlines

F.C. Jaski - Voorzitter
ValidSigned door Feije Jaski
op 25-06-2022

T. van Dorp - Secretaris
ValidSigned door Tietse van Dorp
op 29-06-2022

H.J. Bosscher - Penningsmeester
ValidSigned door Henk Bosscher
op 24-06-2022

L. van Rijn - Accountable manager
ValidSigned door Leo van Rijn
op 25-06-2022

C. Valette - Deputy Accountable Manager
ValidSigned door Charley Valette
op 29-06-2022
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