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Voor 2019 wordt een groei van de wereldeconomie verwacht. Voor de Amsterdamse regio
betekent dit volop interesse van internationale bedrijven. Toch kent deze periode van
hoogconjunctuur ook zijn grenzen.
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Zo komt bijvoorbeeld de groei van de luchthaven Schiphol onder druk te staan.
De groei van vliegbewegingen is nooit vanzelfsprekend geweest in de Amsterdam Area.
Echter zal de komende tijd opnieuw een balans moeten worden gevonden tussen de
effecten en milieu enerzijds en de kansen op economische groei anderzijds. Specifiek
geldt dat de groei van luchtvracht onder druk staat. Er komen geen extra slots voor
vrachtvluchten op Schiphol beschikbaar. Dit betekent dat er gekeken wordt naar
slimmere en efficiëntere oplossingen, zoals het beter benutten van belly-freight.
Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een serieuze begrenzer van groei. Bedrijven denken
steeds beter na over hoe nieuw talent aan te trekken en deze te behouden. De keuze voor
vestigingsplaats speelt hierin een belangrijke rol. Amsterdam Area blijkt nog steeds in
staat om veel talent aan te trekken, maar de arbeidsmarkt staat onder druk. Meer dan
voorheen ondersteunt AAA in 2019 bedrijven hierin.
Nu er steeds meer zekerheid komt omtrent Brexit, zien we dat bedrijven hierop acteren
en zich oriënteren op het vasteland van Europa. Voor 2019 zet AAA in ieder geval in op
het (logistieke) ecosysteem van bedrijven rond de European Medicines Agency, dat zich
afgelopen jaar in de Amsterdam vestigde.

		

Als voorzitter van AAA zie ik de waarde van ons hechte netwerk om gezamenlijk een
duurzame groei van onze prachtige regio te faciliteren. Ik vertrouw erop dat wij ook in
2019 onze ambitieuze doelstellingen zullen behalen.
Hartelijk dank voor uw inzet!
Adam Elzakalai
Wethouder economische zaken & luchthavenzaken gemeente Haarlemmermeer
Voorzitter AAA
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Beoogde
resultaten
2019
Bestuur & Organisatie
• Toetreding 2 nieuwe leden
• Intensivering communicatie naar leden en stakeholders
• Behoud huidige leden

Marketing & Acquisitie
•
•
•
•
•

12 nieuwe vestigers
65 IR gesprekken (bedrijfsbezoeken)
25 leads
Market intelligence met regiopartners
Verzilveren leads

Platform & Netwerk
• 6 inhoudelijke netwerkbijeenkomsten (incl. ALV)
• Studiereis
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Profiel AAA
Missie

Team AAA

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
acquisitieactiviteiten.

• Jeanet van Antwerpen
Managing Director

Kernkwaliteiten

• Marie-Jeannine Citroen
Manager Foreign Investments

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

• Olav Steffers
Director Foreign Investments

• Joep Schroeders
Manager Foreign Investments

Doelstellingen
Marketing- en acquisitiefunctie

Platform- en netwerkfunctie

• 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.

• De netwerk functie van AAA staat in dienst
van de marketing en acquisitie.

• A
 antrekken van nieuwe en behouden van
gevestigde internationale bedrijven, in
samenwerking met nationale (Netherlands
Foreign Investment Agency) en regionale
acquisitiepartners (Amsterdam inbusiness).
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• In samenwerking met markt en overheid
formuleren van een sterke propositie voor de
MRA als vestigingslocatie voor luchthavenen logistiek gerelateerde internationale
bedrijvigheid.
• Leveren van marktkennis en organiseren van
betrokkenheid van marktpartijen bij door
ontwikkeling van de propositie van de MRA
per geselecteerd cluster.
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Leden &
lidmaatschap

Onze Leden:
Premium members

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 middels
bijvoorbeeld een internationaal netwerk en/of aanvulling op het AAA ‘product’. Bij potentiele private
leden wordt er in het bestuur afgewogen of de organisatie voldoende lange termijn perspectief
heeft en bereid is te investeren in het netwerk van AAA.

AAA biedt haar leden:

Relatie SADC en AAA

•	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
•	Publiciteit (d.m.v. 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
•	AAA vraagt een actieve en inhoudelijke rol van
haar leden in het AAA netwerk en een voldoende
lange termijn perspectief om een optimaal resultaat
te behalen.

SADC heeft in 1994 het initiatief genomen om met
zes andere regio-partijen de internationale marketing
gezamenlijk vorm te geven via de vereniging
Amsterdam Airport Area. Deze aanpak sluit aan bij de
visie van SADC waarbij gezamenlijk optreden vanuit
de Metropoolregio Amsterdam voorwaarde is om
internationaal te kunnen concurreren.
Statutair is vastgelegd dat SADC als secretaris
de capaciteit en basisfinanciering levert voor het
bureau AAA. Diverse SADC medewerkers verlenen
(betaalde) diensten ten behoeve van AAA. In 2018
wordt ca. 2.5 fte ingezet voor coördinatie van de
regiosamenwerking en (regie op) de uitvoering van
het AAA activiteitenplan. SADC investeert naast het
Premium lidmaatschap, € 140.000 in internationale
marketing via AAA in 2019.

Lidmaatschaps
categorieën:

Wat wilt u uit het AAA
lidmaatschap halen?

Premium member

€ 30.000

Associate member

€ 12.500

Logistics member

€ 2.500

De gesprekken met AAA leden houden ons scherp; wat
zijn de verwachtingen en welke resultaten willen we aan
het einde van het jaar zien? AAA is een relatief kleine
vereniging, waardoor gemakkelijk persoonlijk contact kan
worden gemaakt. Graag horen wij wat uw ideeën zijn en
wat u graag meer of minder wilt zien bij AAA.
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Logistic members
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Bestuur &
organisatie
Algemene Leden
Vergadering (ALV)
In de Algemene Ledenvergadering worden alle leden
vertegenwoordigd. In 2019 worden twee vergaderingen
gehouden:
10 april: vaststelling jaarverslag 2018 (incl. jaarrekening)
11 december: vaststelling jaarplan 2020 (incl. begroting)

Dagelijks Bestuur

AAA
Netwerkbijeenkomsten
AAA diners
In 2019 gaat AAA vier thema diners organiseren.
Wij hebben gemerkt dat met het kwalitatieve,
kleinschalige diners inhoudelijker gesproken kan
worden over regionale ontwikkelingen. Niet ieder
thema is even relevant voor alle leden, maar wij vragen
u als actief lid van AAA minstens 2 diners bij te wonen.
Als u een onderwerp heeft wat u graag wilt bespreken,
dan horen wij dit uiteraard graag!

In Dagelijks Bestuur (DB) hebben 7 leden zitting voor
de aansturing van de vereniging.
Het DB komt drie keer per jaar bijeen.

Bestuursleden:
Voorzitter	Adam Elzakalai
			
(gemeente Haarlemmermeer)
Secretaris	Jeanet van Antwerpen (SADC)
Penningmeester Jeroen Lotze
			
(Havenbedrijf Amsterdam)
Bestuurslid
Peter de Kruijk
			
(amsterdam inbusiness)
Bestuurslid
Naomi Landman (GEFCO)
Bestuurslid
Mart Pfeiffer (Rabobank)
Bestuurslid	Dennis Ramaaker
(Schiphol Real Estate)

AAA Jaarplan 2019 • Bestuur & organisatie			

Bestuursvergaderingen
Data 2018:
28 februari
04 september
06 november
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Werkgebied AAA
Regiokaart Amsterdam Metropolitan Area

fill_fout

fill_fout

fill_fout

fill_fout

Legenda
Amsterdam Airport Schiphol
Haven Amsterdam
Bestaande kantoorlocaties
Kantoorlocaties in ontwikkeling
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

Strategie 2019
Global Foreign Direct Investment (FDI) daalde het
afgelopen jaar wereldwijd met circa 23%. Dit in
tegenstelling tot andere macro-economische
variabelen zoals GPD en trade. Feit is dat door onrust
in een aantal werelddelen en op verschillende
markten, het steeds moeilijker wordt om adequate
voorspellingen te doen. Ook in Europa daalde FDI in
2017. Maar bepaalde regio’s in Europa zijn gelukkig
nog steeds in staat veel buitenlandse investeringen
aan te trekken. Amsterdam area behoort tot deze
succesvolle regio’s. Interesse in onze regio vanuit het
buitenland is er volop. De komende jaren zal het
echter minder om de aantallen van nieuwe
buitenlandse bedrijven gaan en meer om
toegevoegde waarde. De transitie van rendement naar
waarde is in volle gang.
AAA zal vanuit de kennisclusters komend jaar met haar
partners kritisch bepalen op welke niche markten
binnen een sector de maximale waarde voor de regio
Amsterdam kan worden bereikt.
In 2019 zullen onderstaande strategische
uitgangspunten centraal staan:

1. Inspelen op kansen: Life Sciences
Logistics
Met de komst van de EMA en de groei van Life
Sciences-stromen liggen er kansen binnen de Life
Sciences sector. Het ecosysteem rondom de EMA
bestaat uit circa 2000 bedrijven, waarvan een deel zich
in de buurt van EMA zal vestigen en hopelijk zal
volgen richting Amsterdam Area. Nu al geldt een
tekort aan lab-ruimte in de Amsterdam Area voor R&D
activiteiten. AAA zal zich binnen deze sector vooral
richten op de logistiek.

2. Digitalisering binnen Logistiek
Net als vorig jaar blijft digitalisering binnen onze
belangrijkste markten een speerpunt. Als Amsterdam
area hebben we de ingrediënten om hier het
onderscheidend vermogen op te bouwen binnen
Europa. Zo is bijvoorbeeld het ecosysteem van onze
digitale infrastructuur en de logistieke dienstverleners
in de regio uniek. AAA richt zich daarom op bedrijven
die deze structuur gebruiken en versterken, zoals
datacenters en logistieke dienstverleners met control
tower functie.

3. War for talent
Bij de zoektocht naar een geschikte locatie is voor
veel buitenlandse bedrijven het vinden (of de
aanwezigheid) van personeel een belangrijke
randvoorwaarde. Andersom geldt dat talent steeds
kritischer kijkt naar zijn werkomgeving: bereikbaarheid,
quality of life en gezondheid. AAA zal komend jaar
i.s.m. recruitmentbureaus en partners bedrijven
ondersteunen bij het inzichtelijk maken van de
arbeidsmogelijkheden in de Amsterdam Area.

4. Verstandig groeien
Met de snelle groei van de stad Amsterdam, ontstaat
de wens naar duurzame groei en bewustere keuzes
maken. Welke bedrijven dragen bij aan de leefkwaliteit
en werkgelegenheid? Deze duurzame ontwikkeling
zien we ook bij Schiphol, waar zich dit vertaalt in niet
de grootste airport te willen zijn, maar de beste.
De groei van de slots blijft de komende jaren beperkt
en richt zich op de optimalisatie van bestaande
vrachtstromen. Vanuit AAA vertaalt bovenstaande
zich in het onderscheid maken op de zachte kanten:
bedrijven die duurzaamheid als randvoorwaarde
hanteren.
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Clusters &
activiteiten
Cluster coördinatie:
Olav Steffers & Joep Schroeders

De nieuwe logistieke bedrijven die AAA afgelopen jaar
faciliteerde in de regio zijn vooral IT bedrijven die een
slimme logistieke oplossing bieden op het gebied van
zichtbaarheid.
De focus ligt in 2019 op de nichemarkten Life Sciences,
circulaire economie, e-commerce en datacenters en
control towers (hieronder leest u daar meer over).

De sector Logistiek is een van de pijlers van de
MRA die de economische groei boven het landelijk
gemiddelde brengt. Ook het afgelopen jaar hebben
de vier ports die de regio kent, gezorgd voor een
groei van deze sector die de verwachting overtroffen.
Voor AAA blijft logistiek een hoofdmarkt en uit
de gesprekken met zowel verladers als logistieke
dienstverleners blijkt dat de vooruitzichten positief zijn.

IR gesprekken wijzen uit dat verladers zich realiseren
dat slimme IT toepassingen de sleutel zijn tot succes.
Samenwerking met de logistieke dienstverleners is
noodzakelijk om de snel veranderende condities van
de supply chains aan te kunnen. Circa 75% van de
markt is de komende twee jaar van plan te investeren
in visibility van control towers. De ‘last mile’ in de
logistiek verdient al jaren aandacht maar door de
explosieve groei in de e-commerce en de OmniChannel strategieën van bedrijven (interactie tussen
alle verkoopkanalen) wordt deze mijl nog belangrijker.

De ontstane slotschaarste voor vrachtvluchten op
Schiphol dwingt partijen wel tot meer efficiëntere
oplossingen en soms tot combinaties met andere
modaliteiten. Voorbeeld hiervan is de nieuwe zijde
route per trein van China naar Europa. Uitdaging
voor de luchtvracht zal in ieder geval het verder
optimaliseren van de belly freight, bijvoorbeeld
voor e-commerce zendingen, zijn.

De gehele sector wordt steeds meer door data
gedreven waarbij verschillende bronnen uit de supply
chain worden gekoppeld dankzij geavanceerde IT
systemen. Grootste uitdagingen zijn naast volatiliteit
van goederen, het vinden van geschikt personeel.
Nieuwe samenwerkingsmodellen van data delen
moeten een deel van deze problemen kunnen
minimaliseren.

Logistiek Generiek & niche markten

Logistiek Generiek & niche markten
Doelstellingen:

€
7 nieuwe vestigers

40 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 45.000,-
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Inspelen op kansen: Life Sciences
Logistics
De Life Sciences sector is één van de belangrijkste
groeimarken voor zowel de Amsterdam Area als de
luchthaven Schiphol. Met de komst van de European
Medicines Agency (EMA) in 2019 en de groei van Life
Sciences stromen, liggen er kansen binnen deze sector.
In 2019 richt AAA zich, in samenwerking met partners
(zoals het EMA-team Nederland), op het aantrekken
van Life Sciences Logistiek gerelateerde bedrijven.
De propositie die in 2018 is opgesteld, wordt in
2019 gebruikt om gericht te acquireren. Het Pharma
Gateway Amsterdam (PGA) initiatief is erop gericht
meer stromen aan te trekken met een gekoelde en
gecontroleerde supply chain. Logistiek dienstverleners
investeren in certificering (zoals CEIV en GDP). Deze
sluit naadloos aan op de propositie en versterkt onze
positie als Life Sciences hub.

Circulaire economie: duurzame groei
voor de MRA
Dat circulaire economie geen vluchtige trend is die
komt en gaat, wordt overal om ons heen bevestigd.
Het circulaire denken evolueert en verdiept zich
en wordt steeds meer het uitgangspunt voor veel
bedrijven.
Vanuit Amsterdam, Schiphol en de andere AAA leden,
ontwikkelt de circulaire economie zich van visie en
beleid, de basis, tot concrete projecten en acties.
Zo heeft Amsterdam 3 jaar na hun ambitie te hebben
uitgesproken om volledig circulair te zijn in 2050, 70
circulaire projecten gerealiseerd. In gemeente Almere
is in 2018 het eerste upcylce centrum van Nederland
geopend en Dura Vermeer heeft een circulaire weg
ontwikkeld. Kortom: circulaire economie is here to stay.
AAA zet de gekozen strategie voort: het publiek-

private netwerk in duurzaamheid dat de afgelopen
jaren is opgebouwd, wordt verder uitgebreid. De
praktijkvoorbeelden uit de regio worden gebruikt
in de AAA propositie. Ook wordt zoveel mogelijk
de verbinding gelegd met de clusters logistiek en
aerospace.

Blockchain voor e-commerce
In 2018 is een regiopropositie voor e-commerce
opgesteld. Dit snelgroeiende segment is ook een
van de strategische speerpunten van de Luchthaven
Schiphol. De afgelopen jaren is vanuit Schiphol Cargo
een samenwerking opgezet tussen de luchthaven,
een aantal logistieke dienstverleners en de douane
om het proces van grote stromen e-commerce,
vooral uit China, beter te organiseren. Ondanks dat
grote stappen zijn gezet blijft het data delen tussen
de partijen een probleem. Een ander issue is dat
e-commerce ladingen geen specifieke codering voor
de vracht hebben en dus vallen onder de categorie
‘general cargo’. AAA zal vanuit haar neutrale rol in 2019
i.s.m. de Amsterdam Internet Exchange een Blockchain
faciliteren waarbij het eigenaarschap niet centraal
is georganiseerd. Het project wordt opgezet i.s.m.
Schiphol, de douane, NDL, de AMS-IX en een aantal
logistieke dienstverleners.

Data centers en Artificial Intelligence
De groei van de data center markt gaat onverminderd
door. De drie campussen (Schiphol, Almere en
Flevokust) wekken interesse bij de marktpartijen.
Waar Amsterdam vooral sterk is in de colocatiemarkt ontstaat met de uitbreiding van de hyperscales
in Middenmeer een nieuwe markt waarbij wordt
nauwer wordt samengewerkt tussen de colocaters
en de hyperscales. AAA zal 2019 o.a. samen met de
brancheorganisatie Dutch Data Center Association
(DDA) de eerder opgestelde regiopropositie uitbreiden
met de mogelijkheden om deze nieuwe markten te
bedienen in de Amsterdam Area.
De vele data centers vormen de digitale infrastructuur
van de regio en dankzij deze infrastructuur ontstaat
een connectiviteit die wereldwijd toonaangevend is.
En die veel IT gerelateerde bedrijvigheid aantrekt.
Op het gebied van Artificial Intelligence heeft de
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regio Amsterdam een sterke positie in Europa.
Een samenwerking tussen educatie, onderzoek en
ondernemerschap moet de komende jaren leiden tot
een ‘world class AI hub’. AAA zal met partners vooral
de internationale ‘scale ups’ faciliteren in de regio.

Control Towers
De Metropoolregio Amsterdam is van oudsher sterk
in de logistiek. Met mainport Schiphol, de port of
Amsterdam, Greenport Aalsmeer en de Port of
Rotterdam op acceptabele afstand, vinden vele
logistieke activiteiten plaats. Maar de combinatie
met de digitale infrastructuur van de data centers en
de nieuwe mainport, de internet exchange, geeft
Amsterdam Area een propositie die direct aansluit
op de huidige trends en ontwikkelingen. Voorbeeld
hiervan zijn de groei van 5PL Control Towers waarbij
de informatie technologieën van de diverse bedrijven
uit de keten worden geïntegreerd en gemonitord.
Zeker in combinatie met de Artificial intelligence
hub op Science Park Amsterdam, kan een innovatief
onderscheidend milieu worden bediend dat zich richt
op waarde-creatie binnen de Logistiek. AAA zet in op
logistieke dienstverleners die deze Control Towers
willen opzetten of verder willen uitbouwen.

Activiteit
•
•
•
•
•
•
•
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Deelname Week van de Circulaire Economie
Clipper Amsterdam in Miami i.s.m. NFIA & consulaat
Eventueel combi met NFIA Chicago
Sustainability Summit, Londen (The Economist)
World Circular Economy Forum, Helsinki
Acquisitiereis VS (i.c.m. aerospace & beurs CSCMP,
NDL)
China International Logistics Fair Shenzhen (CILF)
i.s.m. NDL & NFIA
2 beursbezoeken binnen niche markten

Planning
-

14 t/m 18 januari
20 - 22 maart

-

21 maart
juni
september

-

10-12 oktober
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Aerospace
Doelstellingen:

€
5 nieuwe vestigers

25 ID gesprekken

Budget out of pocket:
€ 28.000,-

Budget uren:
€ 49.150,-

Cluster coördinatie:
Joep Schroeders & Marie-Jeannine Citroen
Het gaat de luchtvaartsector nog steeds voor de wind.
OEM’s (zoals Boeing en Airbus) hebben voor jaren
orders, airlines verwerken records aan passagiers en
luchthavens blijven groeien. Positieve ontwikkelingen
die doorwerken in de hele keten (onderhoud, logistiek,
reserveonderdelen). In 2017 waren 20.200 personen
werkzaam in deze sector met een toegevoegde waarde
van € 5,5 mld. Hiervan is 44% MRO, 26% maakindustrie
en 30% logistiek en diensten gerelateerd. Ongeveer
60% van de aerospace activiteiten in Nederland
vindt plaats in de Amsterdam Area (meer dan 120
internationale bedrijven) (NAG, 2018).

Activiteit
•
•
•
•

Beursbezoek MRO Americas, Atlanta + organiseren seminar + 		
acquisitiereis (+ bestuurder)
Beursdeelname Paris Airshow
Beursdeelname MRO Europe Londen + organiseren netwerkevent
Acquisitiereis V.S., samen met logistiek
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Als gevolg van de luchtvaartgroei, wordt er meer
overlast ervaren en stijgt de maatschappelijke druk.
Duurzame groei is het devies. Amsterdam Airport
Schiphol kan voorlopig niet boven de 500.000
vliegbewegingen uitkomen; de opening van Lelystad
Airport is uitgesteld. In andere luchthavenregio’s in
Europa spelen soortgelijke discussies.
De druk heeft nog niet geleid tot een afname van het
aantal geïnteresseerde bedrijven. Reeds gevestigde
bedrijven actief in de aerospace breiden hun
activiteiten uit, zoals het toevoegen van strategische
managementfuncties die eerder in Londen zaten.
Of dit Brexit-gedreven is, is niet altijd zichtbaar. Dat
Brexit van invloed is, is zeker: vele bedrijven zijn de
onzekerheid zat en kiezen voor continentaal Europa zeker als het gaat om de supply chain.
De luchtvaartsector neemt de maatschappelijke

Planning
-

09 - 11 april

-

17 - 20 juni
15 - 17 oktober
september
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discussie serieus en recent is het Actieplan Luchtvaart
Nederland gepresenteerd waarin maatregelen worden
benoemd om te komen tot 35% minder Co2-uitstoot.
Zo wil Schiphol de duurzaamste luchthaven ter
wereld worden en KLM de meest duurzame airline.
AAA draagt de duurzaamheidsambities uit in de
internationale propositie.
Een ander aandachtspunt van de economische groei
is het tekort aan personeel, met name in de logistiek
en de MRO. AAA geeft in 2019 extra aandacht aan dit
feit. Contacten met kennis- en arbeid gerelateerde
organisaties wordt geïntensiveerd.
In 2019 verkent AAA de kansen van Unmanned
Aerial Vehicles (UAV’s) en de mogelijkheden voor
de Amsterdam Area. Verwacht wordt dat deze
ontwikkeling vergaande impact heeft op de sector.
Nu al zijn bestaande vestigers aan het voorsorteren,
zoals Boeing en Bell.
Afgelopen jaar is een start gemaakt met het uitnutten
van het F-35 programma, in samenwerking met
nationale en regionale partners om toeleveranciers
aan te trekken naar Nederland. Dit wordt voortgezet
in 2019.
Net als voorgaande jaren wordt nauw samengewerkt
met nationale partners zoals NFIA, Netherlands
Aerospace Group (NAG), en acquisitie regiopartners
zoals Schiphol Real Estate, Lelystad (gemeente en
airport).
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Begroting 2019
Inkomsten				

Productkosten

Uren bureau

Totaal
€ 345.000
€ 140.000
€ 1.500

Contributies leden
Basisfinanciering internationale marketing (SADC)
Rente deposito

€ 486.500

Reguliere inkomsten

Uitgaven
Algemeen - Bureau AAA
Bestuur & Organisatie
Secretariaat
Financiën
Verzekeringen
Accountant
Vergaderkosten
Bankkosten
Totaal
Platform- en netwerkactiviteiten
Platform- en netwerkactiviteiten
Studiereizen
Totaal
Generieke marketing, communicatie & acquisitie
Acquisitie algemeen
Marketingcommunicatie
Corporate communicatie
Totaal
Cluster development
Aerospace
Acquisitie
Investor relations
Logistiek
Acquisitie
Investor relations
Totaal
Onvoorzien
TOTALE UITGAVEN
RESULTAAT

AAA Jaarplan 2019 • Begroting			

pagina 22

AAA Jaarplan 2019 • Begroting			

€ 55.250
€ 3.000
€ 15.350

€ 55.250
€ 3.000
€ 15.350
€ 2.000
€ 4.000
€ 2.000
€ 200

€ 8.200

€ 73.600

€ 81.800

€ 7.000

€ 44.200
€ 16.000

€ 51.200
€ 16.000

€ 7.000

€ 60.200

€ 67.200

€ 4.000
€ 3.500
€ 4.450

€ 25.500
€ 5.600
€ 6.300

€ 29.500
€ 9.100
€ 10.750

€ 11.950

€ 37.400

€ 49.350

€ 37.850
€ 11.300

€ 77.150

€ 2.000
€ 4.000
€ 2.000
€ 200

€ 28.000

€ 45.000

€ 73.000

€ 130.900
€ 32.600

€ 208.500

€ 212.650

€ 285.650
€ 2.500

€ 2.500
€ 102.065

€ 383.850

€ 486.500
€0
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Platform en netwerk

Samenwerking regiopartners

Van en voor leden

Marketing en acquisitie logistiek

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
info@aaarea.nl
www.aaarea.nl

