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1. ALGEMEEN 

De balans sluit per 31 december 2019 met een eigen vermogen van € 477.745, terwijl de staat van 
baten en lasten voor het gehele jaar 2019 een positief resultaat van € 45.354 heeft gerealiseerd. 

De ontwikkeling van het fondsvermogen was over de afgelopen jaren, per jaar ultimo, als volgt: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
€ 480.516 € 456.955 € 468.199 € 480.079 € 432.391 € 477.745 

 
VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 2019 

Het jaar 2019 stond in het teken van de uitbreiding van partnerships met het bedrijfsleven en uiteraard 
de uitreiking van de NLF Lucht- en Ruimtevaartprijzen aan de winnaars in de diverse categorieën.  
 
Het bestuur van de Stichting bestond in 2019 uit: Jac Jansen (voorzitter), Anne Cor Groeneveld 
(vicevoorzitter en secretaris, tevens Marketing / Communicatie), Rob Hougée (Penningmeester), 
Talitha Born (lid), Reineke van der Kolk (lid Airbus Defence and Space Netherlands), Henri Werij (lid 
TU Delft), Sybe Piera en vanaf september Leanne van Dam (lid VSV Leonardo da Vinci.). 
 
Het jury team, onder leiding van voorzitter Franklin Oliemans, kwam op 25 September bijeen om de 
inzendingen van de studenten te beoordelen. Op zaterdag 12 October vond een trainingssessie plaats 
in Huis van Oranje in Noordwijk. Aansluitend maakte de jury de nominaties bekend. De uitreiking van 
de NLF prijzen vond 1 november plaats in Hotels van Oranje in het inmiddels traditionele NLF Gala. 
Het NLF had dit jaar wederom aantrekkelijke prijzen ter beschikking gesteld, te weten 2x € 2500 voor 
elk van de categorien WO, HBO en MBO. Daarnaast 2 ruimtevaartprijzen met een prijs van € 2.500 
elk voor de Andre Kuipers Ruimtevaartprijs en de Noordwijkse Ruimtevaartprijs.  
 
In de categorie MBO Techniek won de inzending “innovatie op het gebied van Nano Rovers” van  
Imre Bakker en Rick Simons van LIS. De prijs werd uitgereikt door Lt-Generaal Dennis Luyt, CLSK. 
In de categorie MBO Algemeen was de winnaar Fabiola Kluck van het MBO College Airport met haar 
“Vlog innovatie”. De prijs werd uitgereikt door Gunther Hofman, Directeur TUI-FLY.  
 
In de categorie HBO Techniek won Jasper Klein Mentink van InHolland de prijs met zijn “Large-scale 
3D printing of thermoplastic tooling for composite aerospace components”. De cheque van € 2.500 
werd hem overhandigd door John Pritchard, CEO GKN-Fokker. 
In de categorie HBO Algemeen won Bastiaan Witte van de Hogeschool van Amsterdam met zijn 
inzending “Improving the natural language processing Pipleline to understand Airline Customer 
Satisfaction”. De prijs van € 2.500 werd uitgerekt door John Hellemons, Directeur Eindhoven Airport. 
 
De winnaars in de categorie WO Techniek was het DSE Team Futura van de TU Delft met hun 
inzending “Futura: Hydrogen-Electric Tiltrotor Aircraft”. De cheque van € 2.500 werd hen overhandigd 
door Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group.  
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In de categorie WO Algemeen won Magdalena Kugko van het International Institute of Air and Space 
Law in Leiden de prijs met haar inzending “the issue of (un)fair Competition in the Aireline Industry: 
Toeards a global Solution?”. De prijs werd uitgereikt door Henri Werij, decaan TU Delft. 
 
De Andre Kuipers Ruimtevaart prijs van € 2.500 werd gewonnen door Rutwik Navalgand van het 
International Institute of Air and Space Law in Leiden met “Long-term Sustainability of OuterSpace”  
De prijs werd uitgereikt door Harm van de Wetering, CEO NSO. 
De Noordwijkse Ruimtevaart Prijs werd toegekend aan het team DSE Group08 Spring 2019 van de TU Delft met 
“RAMSES: RAM Satellite for Earth Sensing” 
De prijs werd uitgereikt door wethouder Roberto ter Hark van de gemeente Noordwijk. 

Het Excellent Aerospace Education Award werd uitgereikt aan de opleiding die zich in 2019 het meest 
in positieve zin heeft onderscheiden om hun studenten te “Stimuleren om te Excelleren”.  
Winnaar werd InHolland. De prijs werd uitgereikt door Joris Melkert van de TU Delft. 
 
Het NLF Erediploma werd toegekend aan Jeroen Engelkes, de oprichter van Stichting Hoogvliegers, 
die chronisch zieke gehandicapte kinderen zelf een vliegtuig laten besturen; ze zijn voor 1 dag een 
echte piloot ! Als oprichter bekleedde hij het voorzitterschap in de periode 2007-2019 en hij heeft de 
organisatie vormgegeven en geprofessionaliseerd, talloze vrijwilligers aan de stichting verbonden en 
gezorgd voor een gezonde financiele basis. Voorts speelde hij een belangrijke rol in de verwerving 
van het iconische Hoogvliegers ambulancevliegtuig de “Anne Cor”.  
Sinds de oprichting heeft Stichting Hoogvliegers aan meer dan 10.000 Hoogvliegers hun ‘vliegbrevet’ 
kunnen uitreiken. Hiermee is niet alleen een significante bijdrage geleverd aan het welzijn van deze 
kwetsbare groep in onze samenleving. Ook de talloze broertjes en zusjes van Hoogvliegers hebben 
op jonge leeftijd op een onuitwisbare manier kennis gemaakt met de luchtvaart. Met zijn visie, sociale 
bijdrage, durf en leiderschap heeft Jeroen een belangrijke bijdrage geleverd aan de goede naam van  
onze nationale luchtvaart.  
 
Ook dit jaar was het aantal inzendingen aanzienlijk met een groei in het aantal ruimtevaart 
gerelateerde inzendingen. Het besluit om de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaart Prijzen en het NLF 
Gala jaarlijks te organiseren heeft opnieuw bijgedragen aan het succes van deze editie. Een verdere 
ontwikkeling en bekendstelling van de NLF prijzen kan, zeker met participatie van de Nederlandse 
lucht- en ruimtevaartvaartindustrie, leiden tot nog meer inzendingen en daarnaast tot hogere 
maatschappelijke betrokkenheid en economische relevantie. 

Wij zijn trots dat het aantal NLF partners die bereid zijn om structureel en financieel bij te dragen aan 
de verwezenlijking van de doelstellingen van het NLF verder is gegroeid in 2019. Deze partners 
vormen een zeer welkome en belangrijke ondersteuning voor het verwezenlijken van onze doelstelling 
“Stimuleren om te Excelleren”.  
Het beleid van het bestuur blijft erop gericht het kapitaal van de Stichting zo goed als mogelijk in stand 
te houden na onttrekkingen voor de Nationale Lucht- en Ruimtevaartprijzen en overigekosten. In 2019 
nam het kapitaal van de Stichting beduidend toe door goede belegging rendementen en blijft hierdoor 
in staat om het niveau van het kapitaal van NLF redelijk stabiel te houden in de afgelopen jaren. 
Het blijft van cruciaal belang dat partners van het NLF worden behouden en uitgebreid die bereid zijn 
om structureel en financieel bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het NLF. 
 

 
J. Jansen,         R.Hougee 
Voorzitter                 Penningmeester  
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2. Balans per 31 december 2019 

 

ACTIVA   31-12-2019  31-12-2018 

 

Vorderingen   € 0  € 0 

Beleggingsportefeuille  € 473.464  € 428.585 

Liquide middelen  € 8.431  € 7.806 

 

Totaal   € 481.895  € 436.391 

 

 

PASSIVA   31-12-2019  31-12-2018 

 

Kapitaal   € 477.745  € 432.391 

Kortlopende schulden  € 4.150  € 4.000 

 

Totaal   € 481.895  € 436.391 

 

  



Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds 

3. Staat van baten en lasten over 2019 

 

BATEN   2019  2018 

 

Netto resultaat beleggingsportefeuille € 74.879  -/- € 33.887 

Rentebaten   € 0  € 0 

Donaties (legaat)  € 0  € 0 

Bijdrage NLF Partners  € 54.500  € 57.000 

 

Totaal baten   € 129.379  € 23.113 

 

 

LASTEN   2019  2018 

 

Organisatiekosten  € 63.322  € 45.074 

Prijzengeld   € 20.000  € 25.000 

Overige kosten   € 703  € 727 

 

Totaal lasten   € 84.025  € 70.801 

 

Resultaat   € 45.354  -/- € 47.688 
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4. Waarderingsgrondslagen en toelichting 
 

 
Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Effecten 

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde per de balansdatum volgens opgave van de 
bank. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde conform het afschrift van de bank. 

 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

De grondslagen voor de bepaling van het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten. Het resultaat 
wordt gevormd door de baten van het verslagjaar te verminderen met de aan het verslagjaar toe te 
rekenen lasten. 

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

De stichting staat sinds 30 oktober 2008 geregistreerd bij de belastingdienst als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 

  



Stichting Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Fonds 

5. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Toelichting op de balans per 31 december 2019 

VLOTTENDE ACTIVA  31-12-2019  31-12-2018 

Vorderingen 

Debiteuren   € 0  € 0 

Totaal   € 0  € 0 

Beleggingsportefeuille Rabobank 

Beleggingen   € 467.399  € 422.648 

Liquiditeiten    € 6.065  € 5.937 

Totaal   € 473.464  € 428.585 

Liquide middelen 

Rekening courant Rabobank  € 8.422  € 7.798 

Spaarrekening Rabobank  € 9  € 8 

Totaal   € 8.431  € 7.806 

PASSIVA   31-12-2019  31-12-2018 

Kapitaal 

Het verloop van het kapitaal kan als volgt worden weergeven: 

Stand per 1 januari  € 432.391  € 480.079 

Resultaat boekjaar  € 45.354  -/- € 47.688 

Stand per 31 december  € 477.745  € 432.391 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 

Stelpost fotoboekjes en Kleynkoor Academy € 4.150  € 4.000 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

BATEN 

De baten bestaan uit het brutoresultaat van de beleggingsportefeuille, de ontvangen rente over het 
saldo van de spaarrekening, eenmalige donaties en de bijdragen van de NLF partners. 

 

LASTEN   2019  2018 

Kosten comité (inclusief gala en prijzen): 
Hotels van Oranje  € 34.312  € 25.975 
Leonardo da Vinci diner  € 12.111  € 5.538 
Organisatie gala, bezoekkosten opleidingen € 4.126  € 3.656 
Training genomineerden  € 3.712  € 2.327 
Drukwerk, fotografie, website  € 9.061  € 7.578 
Overige kosten   € 703  € 727 
Prijzengeld   € 20.000  € 25.000 

Totaal   € 84.025  € 70.801 


