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Ondanks de matig presterende economie blijft het logistieke cluster dankzij het lucht- en
zeehavencomplex en Greenport Aalsmeer zeer belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam
(MRA). Volgens de Economische Verkenningen van de Metropoolregio Amsterdam 2012 – een
publicatie die de economische positie van de regio schetst – groeit de economie in de MRA
op dit moment alleen nog in internationaal georiënteerde bedrijfstakken zoals logistiek. Het
stimuleren van nieuwe vraag binnen de logistieke cluster is daarom een belangrijke opgave
voor AAA en haar acquisitiepartners. In overleg met amsterdam inbusiness (AIB) is AAA de
coördinator voor de generieke logistieke marketing en acquisitie binnen de MRA.
In het acquisitieproces is het van belang dat alle leden en partners een eenduidige boodschap
uitdragen. AAA heeft daarom in opdracht van Smart Logistics Amsterdam een logistieke
regiopropositie opgesteld. Deze moet de meerwaarde en het onderscheidend vermogen ten
opzichte van onze concurrerende logistieke regio’s verduidelijken. In 2013 zal deze propositie
door AAA worden verspreid, geïmplementeerd, up-to-date worden gehouden en aangevuld
worden met relevante informatie.
Nog steeds kiezen internationale ondernemingen onze regio als vestigingsplaats. Veel van deze
nieuwe bedrijven worden in het besluitvormingsproces intensief begeleid door een accountteam dat uit zowel AAA leden als acquisitiepartners bestaat. Kennis en ervaring worden door
deze samenwerking gebundeld om de business case voor de potentiele nieuwe investeerders
te optimaliseren. Niet alleen het accommoderen van nieuwe vestigers is belangrijk. Ook contact
met gevestigde bedrijven is relevant om in te kunnen spelen op markttrends en toekomstige
ontwikkelingen. AAA zal in 2013 vanuit de clusterbenadering wederom inzetten op een actief
ID-programma.
De acquisitiefocus op de meest kansrijke clusters – Logistiek, Aerospace, Life Sciences en
Fashion – wordt voortgezet en geïntensiveerd. Binnen het cluster Food & Flowers zal in 2013,
in afstemming met diverse partners, een analyse van het Food cluster worden gemaakt.
De vereniging AAA heeft door de invoering van de nieuwe lidmaatschapsstructuur en uitbreiding
van het bestuur meer draagvlak gekregen. Bovendien bestaat er een betere publiek-private
balans. Het collectieve belang van de AAA leden staat hierbij centraal.

Arthur van Dijk
Voorzitter AAA
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Beoogde resultaten
2013
Leden

Marketing & Acquisitie

• Toetreding 2 nieuwe leden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Platform & Netwerk
• Organisatie 6 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten
(AAAfternoons)
• Organisatie studiereis naar een nader te bepalen
bestemming (18 - 20 september)

Vastgoed
• Deelname aan 3 internationale vastgoedbeurzen
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50 ID-gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
15 factfindings
11 nieuwe vestigers
(Stand)deelname op 4 internationale beurzen
Bezoek 3 internationale beurzen
Organiseren 5 acquisitiereizen
Intensivering samenwerking met acquisitiepartners
Verdieping clusterstrategie
Implementeren logistieke propositie Metropoolregio
Amsterdam
• Inventarisatie Food cluster (logistiek)
• Ontwikkeling factsheets Logistiek en Fashion
• (Her)ontwikkelen periodieke digitale nieuwsbrief voor leden
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Profiel AAA
Missie

Kernkwaliteiten

De vereniging AAA werkt namens en met markt en
overheid aan versterking van de concurrentiekracht van
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als vestigingsplaats
voor luchthaven- en logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid door het organiseren van een platform voor
afstemming over de ruimtelijk-economische propositie van
de regio en het uitvoeren van gezamenlijke internationale
marketing-, promotie- en acquisitieactiviteiten.

De kracht van AAA ligt in haar netwerk, kennis en ervaring
met:
• Publiek-private samenwerking
• Regionale vastgoed- en gebiedsontwikkeling
• Luchthaven- en logistiek gerelateerde bedrijvigheid
• Internationale marketing & acquisitie

Doelstellingen: de 4V’s
Platform- en netwerkfunctie
• Vaststellen: in samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de MRA als
vestigingslocatie voor luchthaven- en logistiek gerelateerde
internationale bedrijvigheid.
• Verbeteren: leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij doorontwikkeling van
de propositie van de MRA.

Marketing- en acquisitiefunctie
• Vertellen: internationaal uitdragen van de propositie
van de MRA via intermediairs en in samenwerking met
regiopartners, teneinde een ‘top-of-mind’-positie te
verkrijgen bij potentiële investeerders.
• Verzilveren: aantrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in samenwerking met
nationale (Netherlands Foreign Investment Agency) en
regionale acquisitiepartners (amsterdam inbusiness, Haven
Amsterdam, Schiphol e.a.).
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Rol in de regio
Meerdere partijen in de regio Amsterdam zetten zich in voor
het aantrekken van nieuwe internationale investeringen. AAA
onderscheidt zich van regiopartners op de bovengenoemde
kernkwaliteiten. Om optimaal en effectief gebruik te
maken van elkaars kracht is een heldere taakverdeling
overeengekomen. Leidend zijn de zeven speerpuntclusters
voor de regio Amsterdam zoals benoemd in de Amsterdam
Economic Board. AAA richt zich hierbinnen op het cluster
Handel & Logistiek. amsterdam inbusiness verzorgt de
acquisitie voor de clusters Creatieve Industrie, Life Sciences,
ICT en Financieel & Zakelijke dienstverlening. Amsterdam
Partners en ATCB richten zich op Toerisme & Congressen.
Op het overkoepelende thema Zakelijke Citymarketing wordt
nauw samengewerkt en het motto I amsterdam gebruikt als
‘lint om de parels’ van de metropool Amsterdam.
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Werkgebied

Legenda

Amsterdam Metropolitan Area
Amsterdam Airport Schiphol
Haven Amsterdam

fill_fout

Bestaande kantoorlocaties
Kantoorlocaties in ontwikkeling

fill_fout

fill_fout

fill_fout

Bestaande bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen in ontwikkeling
Woongebied
Recreatiegebied
Snelweg
In ontwikkeling
Provinciale wegen
In ontwikkeling
Spoor
Treinstation
Metro/sneltram
Metro/tramstations
R-net buslijn
In ontwikkeling
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Strategische
speerpunten 2013
1 Verbinden leden & netwerk
AAA legt de juiste verbindingen in haar netwerk en zorgt voor
optimale inzet van bestaande middelen en structuren voor
het collectief belang. AAA heeft een geringe eigen bezetting
(ca. 2,5 fte) maar kan door zowel een breed netwerk van
leden, nationale en regionale overheidspartners áls contacten
met marktpartijen zorgen voor de juiste verbindingen die
meerwaarde opleveren voor alle betrokken partijen. In 2012
is daarom gestart met het organiseren van zogenaamde
AAAfternoons: inhoudelijke netwerkbijeenkomsten gekoppeld
aan thema´s als Internationale Marketing, Luchthaven &
Logistiek en Vastgoed & Gebiedsontwikkeling. Gezien het
succes hiervan staan in 2013 wederom zes AAAfternoons op de
AAA agenda.

2 Samenwerking acquisitiepartners intensiveren
Het stimuleren van de nieuwe vraag is een belangrijke taak
voor AAA en haar acquisitiepartners. Op regionaal én landelijk
niveau werkt AAA nauw samen met onder andere Netherlands
Foreign Investment Agency (NFIA), Nederland Distributieland
(NDL), amsterdam inbusiness (AIB), Amsterdamse Innovatie
Motor (AIM), Haven Amsterdam, Schiphol Real Estate en
Schiphol Cargo.
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Tevens is contact met bestaande investeerders (Investor
Development - ID) relevant om in te kunnen spelen
op toekomstige markttrends en ontwikkelingen zoals
consolidaties en uitbreidingen. Een goede afstemming met
de samenwerkingspartners op zowel ID- als acquisitieniveau is
essentieel voor een efficiënt gecoördineerde marktbenadering.
Aanwezige expertise bij de verschillende partners moet
worden ingezet om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen
behalen. Investeringsprojecten worden immers steeds
complexer en de concurrentie met andere regio’s neemt toe.
Samenwerking en transparantie moeten zorgen voor een
onderscheidend vermogen voor de regio.
Om deze reden ontwikkelt AAA in opdracht van de Amsterdam
Economic Board (AEB) en Smart Logistics Amsterdam een
eenduidige logistieke propositie voor de Metropoolregio
Amsterdam. AAA zet daarom in 2013 in op een verdere
intensivering van de bestaande goede samenwerking met
de acquisitiepartners op zowel acquisitie- als ID-gebied.
Tevens is de relatie met AIB en Dinalog de afgelopen periode
versterkt en zal in 2013 worden voortgezet. Vanuit het Aerospace
cluster wordt ook de samenwerking met andere regio’s in
Nederland gezocht. In samenwerking met Brabant en Limburg is
een gezamenlijk bidbook met diverse pitches opgesteld.
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3 Uitdragen logistieke propositie 5 Focus clusterstrategie
Metropoolregio Amsterdam
AAA heeft de afgelopen jaren breed ingezet op diverse
De nieuwe logistieke propositie voor de Metropoolregio
Amsterdam die momenteel in samenwerking met haar leden en
logistieke partners door AAA wordt ontwikkeld, moet worden
verspreid en geïmplementeerd bij alle samenwerkingspartners
en AAA leden. Door gebruik te maken van dezelfde achtergrondinformatie, verhaallijn, cijfers en bronnen wordt de regio
zowel (inter)nationaal als regionaal eenduidig geprofileerd
en de markt door alle partijen op gelijke wijze benaderd en
bewerkt. AAA is verantwoordelijk voor het up-to-date houden
hiervan en de aanvulling met relevante informatie.

4 Pro-actieve klantbenadering
Vanuit de logistieke propositie en clusterbenadering moet de
markt op dusdanige wijze worden benaderd dat de klant een
special treatment-gevoel krijgt. Om dat te bewerkstelligen is
het noodzakelijk grote marktkennis en inlevingsvermogen in de
klant te hebben. AAA moet meerwaarde en onderscheidend
vermogen ten opzichte van de concurrentie bieden om de
business case van het bedrijf te kunnen ondersteunen.
Dit kan worden bereikt door:
• Eigen maken van kennis van de markt en het cluster
• Inzet van salesmiddelen zoals:
- factsheets per cluster
- bidbooks
• Per cluster ondersteuning van een ‘ambassadeur’/decision
maker uit het bedrijfsleven en de overheid door zijn/haar
naam aan het cluster te verbinden en in te zetten tijdens
factfindings en bij het samenstellen van bidbooks
• Benoemen van een vast accountteam voor elke pitch
• Special VIP-treatment, bijvoorbeeld bij aankomst op Schiphol
• Speciale clusternetwerkbijeenkomsten
Een actief accountmanagement richting bedrijven die voor de
regio-/clusteropbouw van strategisch belang zijn en groeimogelijkheden hebben, zal tot een intensieve klantrelatie leiden.
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Logistieke Propositie Metropoolregio Amsterdam

logistiek gerelateerde clusters. Gezien de behaalde resultaten,
de aanwezige capaciteit en het lagere budget wordt in 2013
gekozen voor meer acquisitiefocus op specifieke clusters om
maximaal resultaat te kunnen behalen. Het logistieke cluster
staat hierbij centraal en AAA is hiervoor in samenwerking met
AIB verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe logistiek
gerelateerde vestigers. Binnen het logistieke cluster zal de
aandacht liggen op:
•
•
•
•

Companies

Cargo

Aerospace

Customs, taxes & rulings

Connectivity

Greenport

Business locations

Dataport

Logistiek generiek
Aerospace
Life Sciences
Fashion

Aan het cluster Food & Flowers wordt blijvend aandacht
geschonken maar geen actieve acquisitie op gevoerd.

Fashion

Het accent voor een succesvolle acquisitieaanpak per cluster
ligt op:
• Market intelligence
- Door middel van eerder uitgevoerd BICK-onderzoek met
potentiële leads uit deze opkomende markten (Brazilië,
India, China en Korea). Deze wordt in samenwerking met
het NFIA geanalyseerd.
• Gerichte acquisitie
- Onder andere vanuit market intelligence een top 10 per
cluster opstellen en nieuwe vraag stimuleren
• ID-gesprekken
- Door het voeren van gesprekken met bestaande vestigers
wordt inzicht gekregen in:
- Marktkennis
- Vastgoedconcepten
- Leads vervangingsvraag
• Netwerkbijeenkomsten
• Draagvlak
- Ambassadeurs per cluster uit bedrijfsleven en overheid
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development
Port

Life Sciences

Food & Flowers

Innovation

Logistic Companies

Logistics

Services Hub

Quality of Life

Surface

Airport
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Speerpunten
clusters 2013

1
2
3
4
5

Logistiek generiek
Aerospace
Life Sciences
Fashion
Food & Flowers

1 Logistiek generiek
In 2013 ligt het accent op het aantrekken van nieuwe
logistieke vraag (verladers en forwarders) en bedrijven
die stromen willen uitbesteden bij bestaande logistieke
dienstverleners in de Metropoolregio Amsterdam door
pro-actieve acquisitie en inzet van promotionele activiteiten.
Daarnaast is AAA verantwoordelijk voor de verspreiding en
het up-to-date houden van de logistieke regiopropositie.
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Doelstellingen
• 15 ID-gesprekken
• 4 nieuwe vestigers
• Implementeren logistieke regiopropositie

Activiteit

Toelichting

Planning

Logistieke regiopropositie

• Ontwikkelen
• Implementeren
• Up-to-date houden

Januari
Februari
Doorlopend

Factsheet

Ontwikkelen

Q1

Rapportage

Perioderapportage/feedback aan leden over marktontwikkelingen
in de sector logistiek door onder andere nieuwsbrieven

Doorlopend

Netwerkbijeenkomst

Organiseren AAAfternoon voor logistieke doelgroep (verladers
en logistieke dienstverleners) rondom thema Update logistieke
terreinontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

Q3

Beurs

CSCMP Europe 2013
Amsterdam
Beursdeelname

15-17 mei

Beurs

Transport Logistic 2013
München
Standdeelname in Schiphol Paviljoen
Organisatie logistics roundtable

4-7 juni

Beurs

CSCMP of Eyefortransport 3PL Summit North America
Chicago
Beursdeelname en logistieke acquisitiereis

18-20 juni

Bestuurlijke missie

(overweging) aansluiten bestuurlijke missies AIB m.b.t. de logistieke
sector in:
Korea
Brazilië

Acquisitiereis

Logistiek forum
Florida
Deelname, i.c.m. acquisitiebezoeken i.s.m. NFIA

maart
juni
januari

Budget € 135.000
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2 Aerospace
In 2013 wordt voortgebouwd op de huidige clusterstrategie
(acquisitie op MRO, logistiek, training en kantoorfuncties).
Daarnaast ligt de aandacht, behalve op het opvolgen van
bestaande leads, ook op het verder uitbreiden van de
leadslijst en het behouden van huidige bedrijven door
een intensief en pro-actief ID-programma met een aantal
toonaangevende bedrijven. De relatie met Lelystad,
Liof (Limburg), BOM (Noord-Brabant) en de Netherlands
Aerospace Group (NAG) wordt verbreed en plannen op
elkaar afgestemd. De werkgroep van het Aerospace cluster
gaat op zoek naar een ‘ambassadeur’/decison maker uit het
bedrijfsleven en de overheid door zijn/haar naam aan het
cluster te verbinden en in te zetten tijdens factfindings en bij
het samenstellen van bidbooks. Ook zal het belang van het
cluster onder de aandacht van de AEB worden gebracht.

Doelstellingen
• 10 ID-gesprekken
• 3 nieuwe vestigers

Activiteit

Toelichting

Planning

Netwerkbijeenkomst

Organiseren 2 clusterbijeenkomsten

Nader te bepalen

Onderzoek

Mogelijkheden voor incubator centre op Schiphol-Oost
onderzoeken

Doorlopend

Beurs / acquisitiereis

Beurs

Beurs

MRO Americas 2013
Atlanta
Beursbezoek en acquisitiereis

16-18 april

Paris Air Show 2013
Parijs
Standdeelname in Holland Paviljoen NAG

17-23 juni

MRO Europe 2013
Londen
Bezoek

24-26 september

Budget € 75.000
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3 Life Sciences
Structurele veranderingen in de Life Sciences industrie bieden
met name logistiek dienstverleners en distributiecentra van de
farmaceutische industrie in de Metropoolregio Amsterdam de
komende jaren grote kansen. Het gezamenlijk doel is Schiphol
tot de preferred hub for pharmalogistics in Europa te maken
en meer waardevolle ladingstromen en nieuwe vestigingen
voor de regio aan te trekken. Life Sciences is een speerpunt
van de regio waardoor er bij de trekkers van dit cluster (AIM,
Schiphol Cargo, AIB en AAA - Life Sciences Steering Group)
meer acquisitiecapaciteit beschikbaar is. In 2012 heeft het
cluster zich internationaal goed kunnen profileren door onder
andere media-aandacht in vakbladen. In 2013 ligt de focus op
verdere ontwikkeling van market intelligence en acquisitie.

De kerndoelen van dit cluster zijn:
• Het faciliteren van pharma trade lanes tussen belangrijke
markten via de Amsterdamse Metropoolregio.
• Het creëren van een gevalideerde pharma corridor tussen
belangrijke markten met Schiphol als primaire logistieke hub.
• Het stimuleren van vraaggestuurde ontwikkeling van
innovatieve logistieke concepten voor de pharma industrie.
• Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie met pharma
logistiek als centrale economische driver.
• Het formuleren van de propositie en het promoten
van de Metropoolregio Amsterdam als een
wereldwijd toonaangevende regio op het gebied van
pharmalogistieke activiteiten en infrastructuur.

Doelstellingen
• 10 ID-gesprekken
• 2 nieuwe vestigers

Activiteit

Toelichting

Planning

Onderzoek

Market intelligence: inventariseren van de marktbehoefte aan
trade lanes richting Amsterdam, en of de huidige voorzieningen als
warehouses, douane etc. aan de eisen van de markt voldoen

Doorlopend

Conceptontwikkeling

Het vertalen van market intelligence naar vastgoedconcepten

Doorlopend

Samenwerking

Het onder de aandacht brengen van het cluster bij de Amsterdam
Economic Board, vanuit de Amsterdamse Innovatie Motor

Doorlopend

Congres

Pharmalogistiek congres Metropoolregio Amsterdam
Deelname

Nog onbekend

Congres

4th Annual Life Sciences Supply Chain Summit EU
Locatie nog onbekend

Nog onbekend

Beurs

Medica
Düsseldorf
Beursdeelname

20-23 november

Budget € 45.000
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4 Fashion
Het cluster Fashion van de Metropoolregio Amsterdam
bewijst al jaren dat samenwerking tussen regiopartners
(AIB, AIM, Haven Amsterdam en AAA) succesvol is. In 2010
heeft het Fashion cluster geïnvesteerd in onderzoek naar
doelgroepen en kansen ten behoeve van het meerjarige
acquisitiebeleid op het speerpunt mode. In deze
onderzoeken tekenden zich twee duidelijke kansen af. Zo
geldt de regio als één van de belangrijkste doorvoerhavens
voor kleding in heel Europa. Veel pick- en packactiviteiten
(handling, labeling, distributie) en opslag vinden in de regio
plaats. Daarnaast blijkt dat veel van de kleding die via deze
keten wordt vervoerd bestaat uit denim. Op basis van deze
informatie zijn toegespitste proposities gemaakt op denim
en mode-logistiek. AAA richt zich op mode-logistiek.
Het cluster werkt langs drie lijnen:

AAA legt binnen het cluster Fashion in 2013 meer nadruk
op de acquisitie en investor development van verladers en
logistieke dienstverleners uit de Verenigde Staten en Turkije.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van AMFI en MODINT dat de
logistieke modeketen verder kan worden geoptimaliseerd,
bijvoorbeeld vanuit Turkije. Hiertoe wordt samenwerking
gezocht met marktpartijen en kennisinstellingen.
Doelstellingen
• 10 ID-gesprekken
• 2 nieuwe vestigers

• Acquisitie en investor development
• Clustermanagement
• (Internationale) communicatie
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Activiteit

Toelichting

Planning

Onderzoek

In kaart brengen van kansrijke bedrijven en stromen uit de
Verenigde Staten (i.s.m. het NFIA, de consulaten en NDL)

Doorlopend

Beurs / acquisitiereis

Verenigde Staten, Columbus-Ohio
I.c.m. nader te bepalen beursbezoeken en te organiseren lezingen
en/of ronde tafels

Nog te bepalen

Congres

Participeren in en/of organiseren van logistiek gerelateerde
seminars en/of andere activiteiten

Nog te bepalen

Factsheet

Ontwikkelen

Q1
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5 Food & Flowers
Food & Flowers is een speerpuntcluster van de Amsterdam
Economic Board. AAA heeft in het verleden ingezet op
perishables (flowers) en zal in afstemming met diverse leden
en partners een inventarisatie van het Food cluster maken.
Food
Het aantal toonaangevende internationale foodbedrijven
gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam is omvangrijk.
Bedrijven als Cargill, Numico en Fonterra hebben een
aanzienlijke operatie in de regio. Om de kansen en ook
logistieke mogelijkheden binnen het Food cluster verder
te onderzoeken, zal er in 2013 een inventarisatie worden
gemaakt in afstemming met onder andere AIB, Provincie
Noord-Holland, Gemeente Zaanstad, NFIA, Food Valley en
Rabobank. Indien kansrijk zal er in 2014 ook vanuit AAA extra
aandacht aan gegeven worden.
Flowers
De kerngroep van het cluster Flowers (perishables) bestaat
uit AAA, Greenport Aalsmeer, Green Park Aalsmeer, Kamer
van Koophandel, Rabobank en Schiphol Cargo. In 2013 sluit
ook Flora Holland als regiopartner aan. Teneinde overlap
te voorkomen, worden de activiteiten en rol van het cluster
afgestemd op de visie en strategie tot en met 2030 dat
Greenport Aalsmeer in 2012 heeft opgesteld en vastgelegd

is in ‘Samenwerken aan een bloeiend perspectief’. Waar
mogelijk vindt afstemming en samenwerking plaats met de
Amsterdam Economic Board.
In eerdere ID-gesprekken zijn onder andere douaneafhandeling
en bereikbaarheid als knelpunten voor de sector Flowers
benoemd. Deze aandachtspunten worden in 2013 in een
decision room gevat waarin verladers, logistieke dienstverleners
en overige betrokkenen participeren. AAA neemt hierin de
regie; de uitvoering ligt bij andere betrokken organisaties.
Hoewel een haalbaarheidsonderzoek uit 2007 naar de kansen
voor een onafhankelijk perishables center negatief adviseerde,
lijkt er vanuit de markt anno 2013 toch behoefte aan te zijn.
Bij positief advies door de decision room zal er opnieuw een
haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.
Door geringere capaciteit zal AAA in dit cluster minder actief
zijn, maar meer de samenwerking zoeken met regiopartners
als Greenport en Flora Holland. Er zal in 2013 vanuit AAA
geen pro-actieve acquisitie voor dit cluster plaatsvinden.
Doelstellingen
• 5 ID-gesprekken

Activiteit

Toelichting

Planning

Samenwerking

Flowers: organisatie van een decision room

Q1

Onderzoek

Flowers: haalbaarheidsonderzoek naar onafhankelijk
perishables center

Doorlopend

Onderzoek

Food: in samenwerking met partners inventarisatie van het cluster
en mogelijkheden voor logistieke acquisitie.

Doorlopend

Budget € 10.000
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Vastgoed marketing

Agenda
Bestuur & Leden

Beurzen
Vanuit AAA zal in 2013 aan een drietal vastgoedbeurzen
worden deelgenomen:

Beurs

Doelstelling

Planning

MIPIM, Cannes

Propositie Metropoolregio Amsterdam presenteren aan
internationaal vastgoedpubliek.
Deelname aan het 5 Cities Event met Manchester, Barcelona,
Hamburg en Lyon.

12-15 maart

Vastgoednetwerk onderhouden, acquisitie, kennis opdoen, trends
en ontwikkelingen in kaart brengen.

9-11 september

Propositie Metropoolregio Amsterdam presenteren aan
internationaal vastgoedpubliek.
Standdeelname in AMA paviljoen.

7-9 oktober

Onderdeel

Activiteit

Doelstelling en/of
eindproduct

Planning

Bureaumanagement

Planning & Control

Jaarverslag 2013

mei

Jaarplan 2014

december

Kwartaalrapportages

Q1, Q2, Q3, Q4

Jaarrekening

januari 2014

Vergadering 1

30 januari

Bijeenkomsten

Vergadering 2

3 april

Evenals in 2012 organiseert AAA een Vastgoeddiner voor haar
vastgoedleden, en een Vastgoedlunch tijdens de MIPIM.

Vergadering 3

11 september

Vergadering 4

13 november

Vergadering 1:
jaarrekening en –verslag vaststellen

13 mei

Vergadering 2:
jaarplan en begroting vaststellen

9 december

Corenet EMEA, Amsterdam

Expo Real, München

Bestuur & organisatie

Dagelijks Bestuur

Algemene
ledenvergadering

AAA Jaarplan 2013 • Vastgoed marketing
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Leden &
lidmaatschap
AAA leden zijn publieke en private partijen met een langdurig
(indicatie: 5 jaar) belang ten aanzien van ruimtelijk-economische
ontwikkeling en/of internationale investeringen in de Metropoolregio Amsterdam. Leden dienen een toegevoegde waarde
te leveren in de AAA samenwerking door bijvoorbeeld een
internationaal netwerk en/of aanvulling op het ‘product’.
In 2013 zijn de volgende organisaties aangesloten als lid bij
de vereniging AAA:

AAA Jaarplan 2013 • Leden & lidmaatschap			

AAA biedt haar leden:

Lidmaatschapscategorieën

• Een neutraal platform voor afstemming en samenwerking
met markt en overheid.
• Toegang tot marktkennis over luchthaven- en logistiek
gerelateerde clusters.
• Toegang tot bedrijvennetwerken en de mogelijkheid deze
te betrekken bij eigen concept- en productontwikkeling.
• Toegang tot regionale overheid (agendasetting / invloed
op beleidsvorming).
• Publiciteit (middels internationale en regionale marketing/
communicatie activiteiten).
• Financieel schaalvoordeel; kleine bijdrage, groot bereik.
• Nieuwe business: in vorm van nieuwe klanten, leads en/of
concrete concept- en productontwikkelingskansen.

Lidmaatschap			
Premium member			
Associate member		

Bijdrage per jaar
€ 30.000
€ 12.500

Meer informatie over de rechten, plichten en bevoegdheden
van leden is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging AAA welke u kunt opvragen bij
het AAA bureau.

AAA streeft ernaar haar ledennetwerk kwalitatief uit te breiden
en daarmee het bereik van de samenwerking te vergroten.
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Bestuur &
organisatie
Algemene
ledenvergadering
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2013 worden ten minste twee
vergaderingen gehouden:
• Eén vóór 1 juli: hierin worden onder meer de jaarstukken
2012 vastgesteld.
• Eén tussen 1 november en 24 december om het jaarplan
2014 inclusief begroting vast te stellen.

Dagelijks Bestuur

Almere
Stichtsekant

Relatie SADC/AAA
Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris de capaciteit
en basisfinanciering levert voor het bureau AAA. Deze
functie vloeit voort uit de maatschappelijke taak ‘algemene
internationale marketing voor de regio’ die SADC bij haar
oprichting heeft gekregen van aandeelhouders Gemeente
Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Group
en Provincie Noord-Holland. Diverse SADC medewerkers
verlenen (betaalde) diensten ten behoeve van AAA. In
2013 wordt ca. 2,5 fte ingezet voor coördinatie van de
regiosamenwerking en (regie op) uitvoering van het AAA
activiteitenplan. SADC investeert naast de reguliere
contributie in 2013 € 270.000,- in internationale marketing
via AAA.

A4 Zone West

Schiphol Oost

In Dagelijks Bestuur (DB) hebben acht leden zitting voor de
aansturing van de vereniging. Het DB komt in 2013 vier maal
bijeen.
Bestuursleden
Voorzitter
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Arthur van Dijk (Gem. Haarlemmermeer)
Ruud Bergh (SADC, tevens directeur AAA)
Peter de Kruijk (amsterdam inbusiness)
Sjoerd van Loon (IJS Global)
Kim de Munnik (Schiphol Real Estate)
Koen Overtoom (Haven Amsterdam)
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Jan van Run (Provincie Noord-Holland)
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Schiphol Logistics Park

Atlaspark
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Begroting 2013
Inkomsten						

Productkosten		

Uren bureau		

Totaal

Contributies huidige leden
Contributies nieuwe leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Project-/Programmafinanciering
Interest resultaat ABN Amro
Rente deposito

€

377.500

€

270.000
PM
1.500
1.500

Reguliere inkomsten

€ 650.500

€
€

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat en Financiën
Stationary
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Relatiegeschenken
Oxford Intelligence/ IPA
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Regiosamenwerking
Ledenvergaderingen (ALV, DB, werkgroepen)
Totaal

AAA Jaarplan 2013 • Begroting 2013			

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.250
200
12.450

€ 125.500

€

5.000

€
€
€

€

10.500

€

€

100.000
25.500

10.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
25.500
2.000
2.000
4.000
1.000
1.000
2.250
200

Vervolg uitgaven					Productkosten		Uren bureau		Totaal

Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie FFT’s etc.
Marketingcommunicatie
AAA corporate communicatie
MIPIM
EXPO Real
CoreNet EMEA summit
Regio marcom

€
€
€
€
€
€

5.000
22.500
12.500
15.000
8.000
5.000

€
€
€
€
€
€
€

12.500
17.500
15.000
10.000
5.000
2.500
5.000

Totaal

€

68.000

€

67.500

€ 135.500

30.000
100.000

€
€
€

2.500
45.000
135.000

€
€
€

Clustermarketing & -acquisitie
Clustercoördinatie
Aerospace
Logistiek (generiek, Life Sciences, Fashion, Food&Flowers)

€
€

Totaal

€ 130.000

Onvoorzien

€

TOTALE UITGAVEN

€ 277.500

€ 137.950

30.000
10.000
7.500

€
€
€

40.000
10.000
12.500

47.500

€

62.500
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€ 182.500

€
€
€
€
€
€
€

€ 423.000

2.500
75.000
235.000

€ 312.500
€

2.050

12.500
22.500
37.500
22.500
20.000
10.500
10.000

2.050

€ 650.500

€ 			

0
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Platform en netwerk

Vastgoed marketing

Van en voor leden

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
Tel: 020 206 66 40
Fax: 020 206 66 49
E-mail: info@aaarea.nl
Website: www.aaarea.nl

Marketing en acquisitie logistiek

