1

SVAAA JAARVERSLAG

JAARVERSLAG

BESTUUR VIII
STUDIEVERENIGING AMSTERDAM AVIATION ASSOCIATION

Colofon

© 2021 Studievereniging Amsterdam Aviation Association
Auteur(s): Jacomijn Dorigo, Joanne van der Gulik, Marijn van Hest, Merel van Paridon
Druk: Eerste
Vormgeving en lay-out: Marijn van Hest
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van
druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Studievereniging Amsterdam Aviation Association, 2021
Weesperzijde 190
1097 DZ, Amsterdam
Nederland

3

SVAAA JAARVERSLAG

Voorwoord
Beste Lezer,
Voor u ligt het jaarverslag opgesteld door Bestuur VIII der Studievereniging Amsterdam Aviation Association (SVAAA) gevestigd te Amsterdam. Bestuur VIII was in functie gedurende collegejaar 20192020. Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar veelbewogen en hebben er veel veranderingen plaatsgevonden, waarvan de belangrijkste in dit document nogmaals worden toegelicht. Daarnaast werd
het een jaar waarvan ongelooflijk veel geleerd is gedurende de COVID-19-crisis. Waarover later in dit
verslag meer.
Aan het begin van het studiejaar is er door het Achtste Bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd
welke onder andere ledentoegankelijkheid, professionalisering en
kwaliteitswaarborging omvatten. Gedurende het jaar is hier concreet op geacteerd en zal in dit verslag
de reflectie op deze doelstellingen aan bod komen.
Waar het collegejaar turbulent begon door een zeer plotselinge kentering in de bestuursposities en
functies, werd het Bestuur medio oktober 2019 officieel goedgekeurd. Na een aantal zeer geslaagde activiteiten zoals AIR2019, de vele borrels en samenkomsten en de skireis, werd het doel van de
vereniging van het laten samenkomen van Leden, medio maart 2020 ernstig beperkt door de komst
van COVID-19. Ook bij de SVAAA heeft dit directe invloed gehad op de activiteiten en financien van de
vereniging. Gedurende deze crisis heeft de gezondheid de Leden en van de vereniging altijd voorop
gestaan. Bestuur VIII heeft moeten besluiten om een streep te zetten door alle fysieke activiteiten
gedurende het resterende jaar. Vrijwel alle offline activiteiten hebben online doorgang kunnen vinden.
Deze plotselinge omschakeling was absoluut onmogelijk geweest zonder het fantastische werk van de
zeven Commissies die de SVAAA rijk is. Tevens draait de SVAAA onder het motto voor-en-door-Leden.
Wij zijn al onze Leden enorm dankbaar voor hun enthousiasme gedurende het hele jaar!
Namens voltallig Bestuur VIII,
Was getekend,

Marijn van Hest
Voorzitter Bestuur VIII Studievereniging Amsterdam Aviation Association
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Aantal activiteiten
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Het jaar in cijfers

We hebben in het studiejaar 2019-2020 59 activiteiten georganiseerd, hiervan zijn er 53 uitgevoerd.
AC-studie heeft 15 activiteiten georganiseerd, waarvan er 5 geannuleerd moesten worden vanwege
COVID-19. Daarnaast waren er nog een aantal activiteiten georganiseerd, zoals DIES, die om dezelfde
reden geannuleerd moesten worden. SSC heeft 21 wrap-up sessies georganiseerd en daarbij nog 2
andere activiteiten. AC-non heeft 17 activiteiten georganiseerd.

Aantal leden
We hebben 218 nieuwe eerstejaarsleden ontvangen in het studiejaar 2019-2020. De grootste
instroom van eerstejaars leden was na AIR2019. Daarbij hebben 197 leden hun lidmaatschap
verlengd. Het totale aantal leden telde rond februari 2020 415 leden.
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Activiteiten evaluatie
Zoals eerder benoemd, heeft de SVAAA dit jaar 59 activiteiten kunnen organiseren. Dit zijn zowel
studiegerelateerde activiteiten als niet-studiegerelateerde activiteiten. In alle edities van onze
maandelijkse NOTAM staat over iedere activiteit een korte evaluatie. In dit jaarverslag zullen we enkele
uitschieters toelichten.

Skireis
De skireis is dit jaar iets minder succesvol verlopen dan de skireis van voorgaande jaren. De oorzaak
hiervan is voornamelijk het aantal inschrijvingen dat tegen is gevallen. Er is een boeking gedaan van
voor vijftig leden. De boeking kon worden uitgebreid tot vijfenzeventig leden. Deze keuze is gemaakt
omdat de skireis in 2019 voor zesenzestig leden binnen 24 uur was uitverkocht. Helaas bleek dat de
inschrijving dit jaar sterk is tegengevallen en uiteindelijk zijn we met vijfentwintig man naar Marilleva
vertrokken. Een mogelijke reden hiervoor is de reis plaatsvond tijdens de jaarwisseling. Mogelijk
heeft dit bij studenten bijgedragen aan het besluit om thuis te blijven.
Buiten de grote financiële tegenslag is de reis een groot succes geweest en vonden de leden het een
geslaagde reis. Op locatie is alles goed verlopen en de communicatie tussen SkiFest en de SVAAA
is erg positief uitgepakt voor zowel op locatie als voor en na de reis. We kregen een eigen reisleider
toegewezen en hebben SkiFest als een fijn bedrijf ervaren om deze reis mee te organiseren. Wij zijn
daarom ook van mening dat een eventuele toekomstige wintersport met SkiFest georganiseerd kan
worden. Maar wellicht is het vermijden van de feestdagen een goede optie om het financiële risico
te beperken. Daarnaast is een locatie waar meer après-ski mogelijkheden zijn geschikter voor onze
vereniging. gebleken.

Gala
In december 2019 is er weer een jaarlijks gala georganiseerd als niet-studiegerelateerde activiteit. Dit
jaar heet het gala eerder plaatsgevonden dan voorgaande jaren, namelijk 4 december 2019. De reden
hiervan was dat we een sterke voorkeur hadden om het gala bij de Heeren van Aemstel te organiseren
en hun beschikbare data was in de maand december erg beperkt.
Het gala was groot uitgepakt met 171 mensen en was goed georganiseerd. AC-non heeft voor onze
leden een flinke korting op drankjes, een photobooth en een goeie DJ weten te faciliteren waardoor het
een enorm succes is geweest.
Een tip voor volgende jaren is om de locatie en datum al ver van tevoren vast te leggen onafhankelijk of
de rest van het feest al gepland is.
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Praag
In maart 2020 is er een buitenland reis naar Praag georganiseerd vanuit AC-studie. De vlucht van Transavia zou dertig leden naar Praag vervoeren op vrijdag vijftien maart en zondag zeventien maart zouden we terug komen. In Praag stond een luchthaven tour op de planning en waren er verschillende activiteiten georganiseerd welke niet studiegerelateerd waren. De reis was erg populair en de tickets waren
binnen acht minuten uitverkocht. De planning op locatie was ook tot in detail geregeld.
Ondanks de goede aanloop van de activiteit, heeft de reis helaas niet kunnen plaatsvinden. Dit komt
omdat donderdag 14 maart (slechts 24 uur voor vertrek) de Tsjechische overheid bekend heeft
gemaakt dat er een aantal landen (waaronder Nederland) geen toegang meer zou krijgen tot het
land. Dit had alles te maken met de Covid-19 uitbraak. Hierdoor waren wij genoodzaakt om slechts
24 uur voor vertrek het teleurstellende nieuws naar buiten te brengen dat wij niet zouden vertrekken
naar Praag. Voor de leden en de organisatie was dit een verschrikkelijke telleurstelling. Alle leden die
een ticket hadden bemachtigd voor deze reis, hebben hun geld terug gekregen omdat de SVAAA
noodgedwongen was de reis te annuleren.
Gezien de aanloop van de reis erop wees dat de reis een succes zou worden, zouden wij een dergelijke
stedentrip aanbevelen voor volgende jaren mits het Corona virus dit weer toelaat.

ILA Berlijn 2020
De reis naar ILA Berlijn zou 14 t/m 17 mei 2020 plaatsvinden. We zouden met vijftig man per bus
naar Berlijn afreizen om een fantastische airshow te bekijken. Daarnaast stonden er nog verschillende niet-studiegerelateerde activiteiten op de planning. Ook deze reis was helemaal uitverkocht. Echter hebben we eind maart moeten beslissen dat we ook deze activiteit moesten annuleren vanwege
COVID-19. De airshow zelf is geannuleerd en het afreizen naar het buitenland was ook geen optie.
Wederom een grote telleurstelling. Alle leden die een ticket bemachtigd hadden, hebben hun geld
terug kregen.
De organisatie ziet dit wel als een geschikte reis om in de toekomst te herpakken. Deze conclusie is
gebaseerd op het succes van deze reis van voorgaande jaren en het animo van leden op ILA Berlijn
2020.

Amerikareis
De Amerika Commissie (Amco) is dit verenigingsjaar opgericht met als doel een reis naar Amerika te
organiseren. Deze reis zal zowel studiegerelateerde- als niet-studiegerelateerde activiteiten bevatten.
De reis zou plaatsvinden van achtentwintig augustus tot 9 september. Een groep van 24 leden zal
afreizen naar New York, Seattle en San Francisco. Echter heeft COVID-l9 geleidt tot een annulering van
deze reis. De ticketverkoop voor leden had nog niet plaatsgevonden op het moment van annulering.
De aanbetaling voor de vliegtickets is geretourneerd door KLM. Het organiseren van deze reis heeft
geen nadelige gevolgen gehad, buiten de telleurstelling van de gehele organisatie om. De commissie
zal in de toekomst door gaan met het uitzoeken naar de mogelijkheden om de reis op een later
moment alsnog te organiseren.
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AIR2020
De introductieperiode is de belangrijkste activiteit als start voor de nieuwe studenten. Ook voor de
vereniging is het een belangrijk moment om nieuwe leden te werven. AIR heeft dit jaar een aangepaste
vorm gekregen in verband met COVID-l9. AIR vond dit jaar plaats op het strand van Scheveningen en
duurde voor de nieuwe studenten enkel één dag. Vanwege de grote hoeveelheid animo, zijn de 279
Rookies verdeeld over drie verschillende dagen. Zowel leden van de SVAAA als niet-leden konden zich
aanmelden voor de introcutie. Op deze manier worden er veel nieuwe leden geworven op AIR. Op 24,
vijfentwintig en zesentwintig Augustus zijn er sport- en spel activiteiten georganiseerd door Beleving
aan Zee. De nieuwe studenten speelde de sport- en spel activiteiten in groepjes van gemiddeld zes
studenten die ook bij hen in de groep zouden komen tijdens de colleges. Hierdoor hadden de Rookies de mogelijkheid om nieuwe studiemaatjes te leren kennen die zij ook een week daarna op school
tegen zouden komen. Ook werd ieder groepje begeleid door een papa of mama die al langer lid is
binnen de vereniging. Het doel hiervan is om de toekomstige studenten te coachen tijdens de spellen
en te enthousiasmeren over de SVAAA.
Een lange tijd was er een grote onzekerheid over hoe en of AIR 2020 plaats zou vinden. Door het harde
werk van de organisatie is het gelukt om in samenwerking met de HvA een geslaagde introductie neer
te zetten.
Dit tot een ieders blijdschap! Hierdoor hebben we een positieve afsluiting én start gemaakt van het
verenigingsjaar.

AIR2020 SCHEVENINGEN
24-26 AUGUSTUS 2020
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Financieel beleid
Het bestuursjaar 2019-2020 was een jaar dat anders was dan normaal, vanwege alle omstandigheden
rondom COVID-19. Dit heeft ook financieel impact gehad op de verenging. In het volgende hoofdstuk zal het financieel jaaroverzicht van 2019-2020 worden weergegeven. Er zal eerst over een viertal
commissies en het bestuur worden verteld. Daarnaast zullen de investeringen, lidmaatschappen en
financiële reserves worden besproken.

Commissies en Bestuur
AC-studie

Aan het begin van het studiejaar 2019-2020 werd er gestreefd om dit jaar twee studie gerelateerde
buitenland reizen te organiseren. Dit is gelukt, echter door de uitbraak van covid-19 hebben beide
reizen niet plaats kunnen vinden. De leden die een ticket hadden gekocht voor een geannuleerde
reis hebben de volledige ticketprijs teruggekregen. Dit is dan ook terug te zien in de financiën. In het
volgende figuur wordt weergegeven wat de totale inkomsten en uitgaven waren van ac-studie, dus
inclusief anderen activiteiten.

Het resultaat bedraagt een groot negatief getal door de late annuleringen die zijn gedaan. Echter is er
door het hostel in Praag een voucher gegeven die €1305,60 bedraagt. De uitgaven zijn inclusief deze
voucher. Dit wil zeggen dat wanneer de voucher wordt gebruikt, het resultaat van AC-studie 20192020 op een bedrag van € -2559,72 komt.

AC-non-studie

AC-non heeft, buiten de ski-reis om, een goed jaar gehad. De evenementen die hebben plaatsgevonden zijn financieel goed uitgepakt. Echter, is het bij de ski-reis misgegaan. Door het een te laag animo
voor deze reis is er ook veel verlies geleden bij deze commissie. Dit is te zien in het volgende overzicht.

AIRco 2020

AIR2020 werd met veel enthousiasme georganiseerd totdat ook hier covid-19 roet in het eten heeft
gegooid. Het “normale” AIR moest worden geannuleerd en er moest een alternatief worden verzonnen. Het annuleren van het “normale” AIR heeft zijn littekens achtergelaten. Dit komt voornamelijk
doordat het bestuur en de gehele AIR-commissie een Bhv-cursus heeft kunnen volgen. Daarbij is een
bedrag van 436,81 euro als voucher ontvangen van Sportwijzer. Dit bedrag zit bij de uitgaven van AIR
“normaal”, dus wanneer deze voucher zal worden uitgegeven dat is het resultaat van AIR “normaal”
-1299,28 euro.
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Ook heeft het alternatieve AIR een verlies geleden, dankzij de bijdrage van de Hogeschool van Amsterdam en investering vanuit de studieverenging is dit echter een te overzien resultaat. De inkomsten die
zijn genoteerd bij AIR-alternatief zijn inclusief deze bijdrages.

AmerikaCommissie

Voor het eerst dit jaar zou er een Amerikareis plaats gaan vinden! Daar is hard naartoe gewerkt maar
is uiteindelijk niet door gegaan. Het annuleren van deze reis heeft niet tot financiële schade geleid, er
is namelijk op tijd geannuleerd. De vliegtickets die waren geboekt zullen in zijn geheel gerestitueerd
worden. Er is alleen 9,88 euro uitgegeven voor het bellen naar Amerika.

Bestuur VIII

Ook dit jaar heeft ieder bestuurslid een potje gekregen van 150 euro. Dit kan uitgegeven worden aan
studievereniging gerelateerde dingen. Zo is er een cadeau gekocht voor AAAA, is het bestuur uit eten
geweest en heeft iedere bestuurslid in verenigingstrui gekocht vanuit dit potje.

Investeringen
In het afgelopen jaar heeft het bestuur in de volgende punten geïnvesteerd.
•
Lustrum 2022
•
AIR2020-2021
•
Reünistenstichting AAAA
•
Promotiemateriaal

Inkomsten
Afgelopen jaar zijn de voornaamste inkomsten gekomen uit de lidmaatschappen die zijn verkocht.

Daarbij is natuurlijk, zoals elk jaar, ook de sponsering vanuit bol.com en PR erg belangrijk.
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Resultaat 2019-2020
In de volgende tabel is een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van 2019-2020 weergegeven.
De vouchers die zijn gegeven door Sportwijzen en het Hostel in Praag zijn verwerkt als uitgaven in de
tabel.
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Doelstellingen
Ledenmanagement

Aan het begin van het jaar 2019-2020 stelden wij de doelstelling ledenmanagement. Het doel was om
de uitstroom van de tweedejaars te verminderen. Uit ervaring van eerdere jaren werd duidelijk dat veel
leden na hun tweedejaarslidmaatschap, het lidmaatschap niet langer verlengden. Door meer activiteiten voor de ouderjaarsleden en ze meer te betrekken bij facetten van de vereniging wilden wij deze
leden overtuigen van de meerwaarde van de vereniging in het derde en vierde jaar van de opleiding.
Ondanks de focus voor deze ouderejaars, is het werven van eerstejaars leden een erg belangrijke instroom voor de vereniging. Deze moest dus zeker niet leiden onder de focus op de doorstroom van
tweedejaarsleden.
Uit de cijfers van het aantal leden is af te leiden dat een vergelijkbaar aantal eerstejaarsleden zich
hebben ingeschreven, 197 in het jaar 2018/2019 en 218 in 2019/2020. Het aantal tweede- en ouderejaarsleden dat een lidmaatschap aanschafte voor het studiejaar 2019/2020 telde 197. Dit is geen
stijging ten opzichte van het jaar 2018/2019.
Samen met SSC was het streven om verschillende projecten/workshops en activiteiten op te zetten
om ervoor te zorgen dat de doorstroom van ouderejaars zou verbeteren. Door meer te focussen op
activiteiten waar behoefte aan is vanuit de ouderejaarsleden, trachtten wij meer verbondenheid te
creëren tussen de ouderejaarsleden en de vereniging. Zodat ook de tweedejaarsleden zagen wat de
vereniging voor hun als ouderejaarsleden kon gaan betekenen. Ondanks dat door o.a. de COVID-19
crisis zijn niet alle plannen en ideeën tot volledige uitwerking gekomen. Hopen wij in de cijfers van
doorstroming van het studiejaar 2019/2020 naar 2020/2021 te zien dat onze inzet van afgelopen jaar
ervoor heeft gezorgd dat meer leden aangesloten blijven na hun tweede jaar.

Ledentoegankelijkheid
Aan het begin van het jaar 2019-2020 stelden wij de doelstelling ledenmanagement. Het doel was om
de uitstroom van de tweedejaars te verminderen. Uit ervaring van eerdere jaren werd duidelijk dat veel
leden na hun tweedejaarslidmaatschap, het lidmaatschap niet langer verlengden. Door meer activiteiten voor de ouderjaarsleden en ze meer te betrekken bij facetten van de vereniging wilden wij deze
leden overtuigen van de meerwaarde van de vereniging in het derde en vierde jaar van de opleiding.
Ondanks de focus voor deze ouderejaars, is het werven van eerstejaars leden een erg belangrijke instroom voor de vereniging. Deze moest dus zeker niet leiden onder de focus op de doorstroom van
tweedejaarsleden.
Uit de cijfers van het aantal leden is af te leiden dat een vergelijkbaar aantal eerstejaarsleden zich
hebben ingeschreven, 197 in het jaar 2018/2019 en 218 in 2019/2020. Het aantal tweede- en ouderejaarsleden dat een lidmaatschap aanschafte voor het studiejaar 2019/2020 telde 197. Dit is geen
stijging ten opzichte van het jaar 2018/2019.
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Samen met SSC was het streven om verschillende projecten/workshops en activiteiten op te zetten
om ervoor te zorgen dat de doorstroom van ouderejaars zou verbeteren. Door meer te focussen op
activiteiten waar behoefte aan is vanuit de ouderejaarsleden, trachtten wij meer verbondenheid te
creëren tussen de ouderejaarsleden en de vereniging. Zodat ook de tweedejaarsleden zagen wat de
vereniging voor hun als ouderejaarsleden kon gaan betekenen. Ondanks dat door o.a. de COVID-19
crisis zijn niet alle plannen en ideeën tot volledige uitwerking gekomen.
Hopen wij in de cijfers van doorstroming van het studiejaar 2019/2020 naar 2020/2021 te zien dat
onze inzet van afgelopen jaar ervoor heeft gezorgd dat meer leden aangesloten blijven na hun tweede
jaar.

Representativiteit
Voorgaande jaren kwam het voor dat er gedurende een activiteit waarbij bedrijven bezocht werden,
geen duidelijke dresscode werd afgestemd met de bezoekende studenten. Dit is een van de
voorbeelden die we middels deze doelstelling graag wilden verbeteren: een eenduidige dresscode bij
bedrijfsbezoeken.
Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in de standaarddocumententatie ten behoeve van lettertypen, grafische weergaven en taalgebruik. Dit zet zich voort in een aantal promotiematerialen die is
aangeschaft. Als gevolg hiervan is een samenwerking met Drukbedrijf geïnitieerd, waarbij tegen gereduceerde tarieven hoogwaardige promotiematerialen en dergelijke gedrukt kunnen worden.

Kwaliteitswaarborging
Afgelopen jaar was een van de doelstellingen van bestuur VIII om de kwaliteit van de vereniging te
waarborgen. Het voortzetten van de kwaliteit die de afgelopen jaren is opgebouwd bij SVAAA is in het
belang voor de gehele vereniging. Daarbij was de gedachten dat de kwaliteit niet zou leiden onder de
kwantiteit, maar niet op zo een manier dat de kwantiteit onderdrukt hoeft te worden. Mede doordat we
nog steeds veel activiteiten wilden organiseren waaronder twee studie-gerelateerde buitenland reizen
en om de week en borrel of ac-non activiteit waar in principe iedereen zich voor kon inschrijven. Echter
hebben de tweede helft van het jaar nauwelijks activiteiten plaats kunnen vinden.
Daarnaast hadden we in ons beleidsplan aangegeven de kwaliteit van de vereniging te evalueren door
met het bestuur maar ook met commissiehoofden en -leden evaluatiemomenten te plannen. Echter
was het plan er wel maar is de uitvoering niet heel goed gegaan. Het eerste halfjaar zijn er tijden de
CHV wel momenten geweest waarbij de commissiehoofden en het bestuur konden terugkoppelen
hoe het in hun ogen ging met de commissies.
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Concluderend woord
Zoals uit dit verslag op te maken valt, is verenigingsjaar 2019-2020 alles behalve eenvoudig
geweest.
Een jaar waarin een sterke start is gemaakt aan een plan om een beheersbare groei te kunnen
realiseren. Een jaar waarin wij aan ruim 200 nieuwe Leden een nieuw sociaal platform hebben
mogen bieden. Een jaar waarin we onze eerste intercontinentale reis zouden gaan maken.
Een jaar wat, terugkijkend, enorm leerzaam is geweest voor ons persoonlijk, maar ook voor de
vereniging. Een jaar wat heeft aangetoond wat het belang is van een financieel gezonde
organisatie. Ondanks de financiële tegenslagen die de vereniging te voorduren heeft gehad, is
de schade relatief beperkt gebleven en is de gezondheid van de vereniging nooit in het
geding geweest.
Wij hebben altijd geprobeerd om de aansluiting tussen fysiek en online contact zo naadloos
mogelijk te laten verlopen. Hierin zijn wij, met behulp van onze commissies geslaagd, ware het
niet dat de nadrukkelijke wens tot fysiek contact natuurlijk blijft voortbestaan en door
opvolgende Besturen zal worden overwogen.
Het stelt ons gerust dat we de vereniging en haar Leden hebben mogen overdragen aan Bestuur XI der SVAAA en vertouwen erop dat zij onze gezette stappen zullen doorzetten naar een
alsmaar verbeterende vereniging die zoveel studenten als hun thuis mogen beschouwen.
Was getekend,
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Voorzitter
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