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Wie zijn wij
De public relations commissie is een van de zeven commissies van de Studie Vereniging
Amsterdam Aviation Association (SVAAA). Deze commissie heeft als taak het onderhouden
en acquireren van relaties met personen en bedrijven. De commissie wordt geleid en
vertegenwoordigd door Cécilia Kalmeijer. Hierbij wordt zij ondersteund door de andere leden
van de public relations commissie. Als team streven zij op deze manier naar het minimaliseren
van de kloof tussen het bedrijfsleven en de opleiding Aviation.
De SVAAA is de studievereniging voor studenten van de ‘Aviation Academy’ aan de
Hogeschool van Amsterdam die opgericht is op 23 maart 2011. Aan het einde van de studie
behaalt een student zijn of haar ‘Bachelor of Science’ met een brede kennis van de luchtvaart.
De SVAAA is een jonge vereniging met veel potentie. De vereniging groeit sterk en omvat
inmiddels meer dan 600 studenten van Aviation waarvan er meer dan 400 leden lid zijn. Al
deze studenten vormen de toekomst van de luchtvaart, zij zijn namelijk jonge talenten met
een brede kennis van de luchtvaart. In samenwerking met de opleiding proberen wij als
vereniging een motiverende en informatieve omgeving te creëren voor de Aviation student.
De SVAAA organiseert studie verbredende, verbindende en ondersteunende activiteiten
waarbij de studenten centraal staan. De SVAAA fungeert als intermediair tussen studenten
en het bedrijfsleven. De vereniging biedt dan ook een netwerk binnen de luchtvaartindustrie.
Mocht u meer geïnteresseerd zijn in SVAAA, bezoek dan onze website www.svaaa.nl
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Wat is de Vrienden van SVAAA
De “Vrienden van SVAAA” is een groep bedrijven en mensen die de SVAAA een warm hart
toedragen en daarvoor op vrijwillige basis eenmalig per jaar een bepaald bedrag doneren.
Deze Vrienden is het initiatief van de public relations commissie en opgericht aan het begin
van schooljaar 19/20 met de intentie om financieel sterker te staan en meer te kunnen bieden
aan de leden. Het grootste deel van de beschikbare gelden zal voornamelijk worden besteed
aan studie-gerelateerde activiteiten en de SVAAA-webshop. Daarbij kunt u denken aan een
rondleiding bij een luchtvaart gerelateerd bedrijf of nieuwe artikelen voor in de webshop.
Overigens kan het geld ook voor andere doeleinden worden gebruikt zoals het jaarlijkse gala
of DIES (verjaardag SVAAA).

Wie kan er lid worden van de Vrienden van SVAAA
Iedereen! Denk hierbij aan de leden en oud-leden van de SVAAA, bedrijven, maar ook ouders
van leden en in het algemeen eenieder die SVAAA een warm hart toedraagt.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden, echter
kunnen wij niet garanderen dat het ook daadwerkelijk op die plek komt. Wel streven wij
ernaar om het geld wel aan hetzelfde soort activiteiten te besteden, denk aan studie- of nonstudie gerelateerd. Op de jaarlijkse ledenvergaderingen zal er een overzicht van inkomsten
en bestedingen worden gepresenteerd.
Enkele voorbeelden waar het geld aan besteed kan worden (zowel studie- als non-studie
gerelateerd) zijn:
• ILA Berlijn (studie)
• Buitenlandreis (studie & non-studie)
• Verjaardagsfeest SVAAA DIES (non-studie)
• CAPA Airlines gala (studie)
• Transavia gala (studie)

Wat krijgt u hiervoor terug
Er zijn verschillende Vrienden die op de volgende pagina worden toegelicht. Hierin zal staan,
aan de hand van het bedrag, wat de persoon/het bedrijf terugkrijgt voor deze donatie.

Hoe kunt u lid worden
U kunt lid worden door middel van het online aanmeldingsformulier via onderstaande link of
via publicrelations@svaaa.nl, www.svaaa.nl/vrienden
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Anonimiteit
Mocht u uw naam/logo niet op de site en/of presentatie willen hebben is volledige anonimiteit altijd
mogelijk en kunt u dat aangeven in het online aanmeldingsformulier of via publicrelations@svaaa.nl.

Praktische informatie Vrienden van SVAAA
Schema gunstenverlening
U kunt op elk moment in het jaar toetreden tot de Vrienden van SVAAA. Hierbij hanteren wij een
schema die onderaan deze pagina weergegeven is.
Het idee achter het schema is dat als u/uw bedrijf de betaling voltooid voor elke 1e dag van de maand,
de gunsten automatisch in werking treden op de 2e dag van de maand. Deze gunsten zullen
automatisch stoppen op de 2e dag van diezelfde maand een jaar later.
Betaling voor:
1-4-2020
1-5-2020
1-6-2020
1-7-2020
1-8-2020
1-9-2020
1-10-2020
1-11-2020
1-12-2020
1-1-2021
1-2-2021
1-3-2021
1-4-2021
1-5-2021
1-6-2021
1-7-2021

Tijd:
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Gunsten in werking:
2-4-2020
2-5-2020
2-6-2020
2-7-2020
2-8-2020
2-9-2020
2-10-2020
2-11-2020
2-12-2020
2-1-2021
2-2-2021
2-3-2021
2-4-2021
2-5-2021
2-6-2021
2-7-2021

Gunsten uit werking:
2-4-2021
2-5-2021
2-6-2021
2-7-2021
2-8-2021
2-9-2021
2-10-2021
2-11-2021
2-12-2021
2-1-2022
2-2-2022
2-3-2022
2-4-2022
2-5-2022
2-6-2022
2-7-2022

Tabel 1, praktische informatie
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De verschillende Vrienden van SVAAA
Basispakket voor elke vriend
Elke vriend van SVAAA verlenen wij standaard de onderstaande gunsten.
•
•
•
•
•

Gratis deelname aan komende Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) en aansluitende
borrels
Gratis deelname aan de “Vrienden van SVAAA” bijeenkomst
Voorkeur voor geldafgifte
Maandelijks de NOTAM (nieuwsbrief) in uw mailbox
Waardering en sympathie vanuit SVAAA

Vrienden van 25
Hieronder staan de extra gunsten die wij verlenen als u/uw bedrijf €25 doneert.
•
•

Basispakket voor elke vriend
Uw naam/logo klein op de “Vrienden van SVAAA” pagina

Vrienden van 50
Hieronder staan de extra gunsten die wij verlenen als u/uw bedrijf €50 doneert.
•
•
•

Basispakket voor elke vriend
Uw naam/logo middelgroot op de “Vrienden van SVAAA” pagina
Uw naam/logo klein op de presentatie van de Algemene ledenvergadering

Vrienden van 100
Hieronder staan de extra gunsten die wij verlenen als u/uw bedrijf €100 doneert.
•
•
•

Basispakket voor elke vriend
Uw naam/logo groot op de “Vrienden van SVAAA” pagina + link in de afbeelding naar uw site
(bedrijf)
Uw naam/logo middelgroot op de presentatie van de Algemene ledenvergadering

Vrienden groter dan 100
Mocht u meer dan €100 willen doneren aan de SVAAA, gelieve dan contact op te nemen met de
public relations commissie via onderstaand e-mailadres t.a.v. Arjen Wagemaker en/of Cécilia
Kalmeijer. Dan kijken we z.s.m. samen met u naar de best mogelijke gunsten voor u/uw bedrijf
vanuit de SVAAA. Mailadres: Publicrelations@svaaa.nl
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Betalingsinformatie
De betaling zal eenmalig verlopen via “Mollie Payments”, dit is tevens ons standaard
betalingsmiddel voor de leden. Na het invullen van het inschrijfformulier word u doorgestuurd naar
de betalingspagina. Als deze succesvol voltooid is word u teruggestuurd naar onze bevestigingspagina. Hier kunt u uw factuur inzien met de informatie wanneer de betaling voldaan is en wanneer
de gunsten in werking zullen treden.

Verlengen
Het verlengen van de Vrienden van SVAAA gaat niet automatisch. U krijgt een maand van te voren
een herinneringsmail waarin staat dat uw Vrienden van SVAAA deelname bijna ten einde is. Hierin
krijgt u de optie om te verlengen, dit gaat vervolgens via het aanmeldingsformulier en is weer geldig
voor 1 jaar.

Opties tot nauwere samenwerking
Door middel van de Vrienden van SVAAA heeft u/uw bedrijf een nauwere samenwerking met
ons wat kan leiden tot meer mogelijkheden op het gebied van samenwerken. Deze
samenwerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
-

-

Bedrijf gerelateerd:
o Promoten van vacatures via de NOTAM, sociaal media en de site
o Promoten van stage plekken via de NOTAM, sociaal media en de site
o Organiseren van bedrijfsbezoeken
o Organiseren van gast colleges
o Contacten met andere personen en/of bedrijven
Persoon gerelateerd:
o Organiseren van gast colleges
o Contacten met andere personen en/of bedrijven
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Contact
Over vragen, samenwerkingen en overige dingen kunt u terecht bij:
Cécilia Kalmeijer
Voorzitster van de Public Relations Commissie
t: +31 6 41 39 99 72
e: publicrelations@svaaa.nl (t.a.v. Cécilia Kalmeijer)
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Inschrijfformulier "Vrienden van SVAAA"
Voorletter(s):
Roepnaam:
Achternaam:
Bedrijf:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Selecteer uw Vrienden: 25/50/100:
Suggestie voor geldafgifte (/optionele activiteiten):
Relatie met vereniging (niet verplicht):
Betalingen gaan eenmalig via “Mollie Payments”

www.svaaa.nl/vrienden
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