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Woord van
de voorzitter
Woord
van
de voorzitter
Sinds 1 januari 2008 functioneert het publiek-privaat samenwerkingsverband Amsterdam Airport Area (AAA) als
vereniging, en ben ik aangetreden als nieuwe voorzitter.

In dit eerste jaar als vereniging is gebleken dat de nieuwe structuur voorziet in een hogere mate van
transparantie en een mogelijkheid tot bredere betrokkenheid van partijen in de regio. Het belang van een
gezamenlijk optreden richting internationale investeerders wordt steeds evidenter, en meer partijen kunnen en
willen hier een rol in spelen. Dit blijkt onder meer uit de toetreding van maar liefst vijf nieuwe leden in 2008:
ABN AMRO, AM, Dura Vermeer, MAB Development en OVG Projectontwikkeling.

Naast de verbreding van het netwerk van partners heeft de vereniging in 2008 een verdieping van de
succesvolle marketingstrategie van AAA nagestreefd, met focus op bewerking van luchthaven- en logistiek
gerelateerde clusters. Met deze clusterstrategie heeft AAA een trend gezet in de Noordvleugel; de strategie
krijgt inmiddels een steeds centralere positie in de planvorming voor de ontwikkeling van de metropoolregio
Amsterdam, met name bij het vormen van product-markt combinaties (PMC’s) voor bedrijfsterreinen en
vastgoed. Binnen AAA hebben clusterwerkgroepen zich gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de ketens
van bedrijvigheid rondom clusters, het vastleggen van kennis hieromtrent en het vertalen van deze informatie
voor marketing- en communicatiedoeleinden.

Een ander belangrijk speerpunt voor AAA in 2008 was ‘samenwerking & afstemming’ met regiopartners die
zich net als AAA bezig houden met internationale marketing en promotie van de metropoolregio Amsterdam.
De uitdaging is om de regio met haar verschillende vestigingsmilieus als één totaalproduct aan de doelgroep
te presenteren. Steeds beter weten partijen in de regio elkaar te vinden vanuit het besef dat de bundeling
van krachten noodzakelijk is voor het bereiken van de collectieve ambitie. Er is overeenstemming bereikt over
het gebruik van één gezamenlijk merk (Iamsterdam) en op initiatief van AAA is zelfs een start gemaakt met de
realisatie van één gezamenlijke digitale gebiedspresentatie. AAA kan in dit soort projecten, met name vanuit
haar platformfunctie, een centrale rol spelen.

Uiteraard heeft AAA ook in 2008 weer heel concreet gedaan waar ze goed in is: de opzet en uitvoering van
internationale marketing- en communicatieactiviteiten. Internationale beursdeelnames, netwerk evenementen,
brochuremateriaal, nieuwsbrieven en mailings maken deel uit van het pakket aan marketinginstrumenten
waarin AAA haar leden al jaren voorziet.
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In 2009 zal de professionaliseringsslag van de vereniging moeten worden doorgezet. Het werkveld van AAA
verandert; zowel de externe omgeving als ook het eigen ledenbestand dat zich verder uitbreidt. De organisatie
moet hierin meebewegen en inspelen op de nieuwe kansen die er liggen voor het samenwerkingsverband.
Door steeds meer als ‘netwerkorganisatie’ te gaan functioneren kan AAA haar leden een duidelijke
toegevoegde waarde bieden ten opzichte van een individuele marktbewerking.

Arthur van Dijk
Voorzitter AAA
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Jaarverslag
Jaarverslag

In dit jaarverslag vindt u een globaal overzicht van het afgelopen jaar, waarbij de volgende onderwerpen zullen
worden behandeld:
1.1 Organisatie
1.2 Strategie
1.3 Activiteiten

1.1 Organisatie
Nieuwe structuur
2008 was het eerste jaar waarin het samenwerkingsverband AAA als vereniging heeft gefunctioneerd. Om de
organisatie flexibeler, transparanter en krachtiger te maken is gekozen voor de verenigingsstructuur met een
Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het DB is in 2008 viermaal bijeen gekomen
voor de directe coördinatie en aansturing van de vereniging. De bestuursleden waren:
• Arthur van Dijk, wethouder Gemeente Haarlemmermeer (voorzitter)
• Ruud Bergh, directeur SADC (vice-voorzitter en directeur/secretaris)
• Dick Loos, ING Real Estate (penningmeester)
• Dertje Meijer, Hoofd Commerciele Sector, Haven Amsterdam
• Hilde van der Meer, Managing Director, amsterdam inbusiness
• Wim Bak, Hoofd Marketing, Schiphol Real Estate

Voor de Algemene Ledenvergadering, waarin alle leden zijn vertegenwoordigd, zijn twee bijeenkomsten
georganiseerd, in mei en in december. Om bij te dragen aan de functie die AAA vervult van platform voor
kennisdeling is er voor de Algemene Ledenvergaderingen gekozen voor een opdeling van de bijeenkomsten
in een huishoudelijk deel en een deel met presentaties over actuele thema’s.

Het AAA bureau wordt reeds jaren gefaciliteerd door SADC, zo ook in 2008. SADC ondersteunt vanuit haar
eigen regionale marketingtaak de samenwerking in AAA verband op diverse vlakken. Niet alleen is SADC als
lid contribuant van de vereniging, maar tevens levert SADC een additionele bijdrage aan AAA in de vorm van
capaciteit (medewerkers) en financiën. Met het oog op het verder stabiliseren van de positie van de vereniging
AAA voor de langere termijn heeft SADC inmiddels besloten haar additionele financiële bijdrage voor de
komende 3 jaar vast te leggen op een bedrag van € 150.000.
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Verbreding ledennetwerk
Naast het behouden van bestaande leden is in 2008 tevens gestreefd naar een verbreding van het
ledenbestand om het draagvlak in de regio te vergroten en de organisatie bovendien organisatorisch,
maatschappelijk/bestuurlijk en financieel sterker te maken. En met succes; per 1 januari 2008 zijn ABN AMRO,
AM en Dura Vermeer toegetreden als lid bij de vereniging. Per 1 juli 2008 zijn hier nog aan toegevoegd MAB
Development en OVG. Ten tijde van dit schrijven is tevens al bekend dat per 1 januari 2009 AMB Property
Europe en Delta Development Group toetreden als lid. Om de verdere toetreding van nieuwe leden, en
daarmee de groei van de vereniging, te reguleren is richtinggevend beleid opgesteld door het bestuur. Het
bestuur is ook in 2009 verantwoordelijk voor de gefaseerde aanpak voor benadering en/of toetreding van
nieuwe leden en de inbedding hiervan in de organisatie.

Optimalisering werkgroepenbeleid
Uitgangspunt voor AAA als samenwerkingsverband is dat activiteiten zoveel mogelijk in werkgroepverband
worden uitgevoerd. Alleen daar waar daadwerkelijk een uitwisseling van kennis of capaciteit en een bundeling
van krachten plaatsvindt kan een meerwaarde ontstaan ten opzichte van de individuele marktbewerking.
In het kader van het stijgende ambitieniveau en de professionaliseringsslag die de vereniging wil maken
is in 2008 gewerkt aan de optimalisering van het werkgroepenbeleid. Er is onder meer gekozen voor
een betere spreiding van werkgroepvoorzitterschap onder de leden en een bredere betrokkenheid van
leden in werkgroepen. Tevens is een start gemaakt met het formuleren van afspraken/richtlijnen voor
verslaglegging, opstellen van jaarplannen, budgetbeheer e.d. In de praktijk blijkt dat daadwerkelijke rollen,
verantwoordelijkheden en verplichtingen gaandeweg meer vorm moeten krijgen. Dit blijft dan ook voor 2009
een belangrijk aandachtspunt.

Regionale samenwerking
Zoals al vaak gezegd is afstemming en samenwerking met regiopartners essentieel voor het functioneren
van AAA en het succes van de gezamenlijke marketinginspanningen. In 2008 heeft verdere verheldering
plaatsgevonden van de taakverdeling binnen de regio. AAA heeft zich daarbij gepositioneerd als expert en
coördinator op het gebied van marketing en promotie van luchthaven-, vastgoed- en logistiek gerelateerde
bedrijvigheid in de Amsterdamse regio. Dit omvat niet alleen de activiteiten direct op en nabij de luchthaven
maar ook op het raakvlak van bijvoorbeeld luchthaven en zeehaven en luchthaven en stadsregio. Daar waar
een logistieke of vastgoedcomponent zit in marketingacties van derden kan AAA ingezet worden om bij te
dragen vanuit haar kennis of netwerk. Naast haar specifieke expertises kan AAA ingezet worden als ‘platform’
voor het bijeen brengen van publieke en private partijen voor nieuwe gezamenlijke projecten.
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1.2 Strategie
De vereniging AAA wil met haar activiteiten bijdragen aan het behoud en versterking van de internationale
concurrentiepositie van de Amsterdam-Schipholregio. Belangrijk onderdeel hiervan is het aantrekken
en faciliteren van internationale bedrijvigheid op de aanwezige bedrijfs- en kantoorlocaties in de regio.
Concreet zet AAA zich in voor een krachtige internationale positionering van de Amsterdam-Schipholregio als
aantrekkelijke vestigingslocatie. De strategie die AAA hiervoor kiest is tweeledig: generiek en clusterspecifiek.

Generieke marketing
In de generieke, ofwel niet-doelgroepspecifieke, marketinguitingen wordt de regio Amsterdam Airport Area
algemeen gepositioneerd als aantrekkelijke vestigingslocatie. Als algemene pay-off hanteert AAA reeds jaren
‘Nerve center for your European business’. Ter ondersteuning van deze belofte wordt gebruik gemaakt van
generieke Unique Selling Points (USP’s) van de regio, zoals de aanwezigheid van een internationale luchthaven,
hoog opgeleide meertalige & creatieve beroepsbevolking, quality of life, aanwezigheid van reeds meer dan
1600 internationale bedrijven, etcetera. De laatste jaren is gebleken dat een generieke marktbenadering alléén
vaak niet meer volstaat. Ook binnen AAA is in 2008 vooral gekozen voor een meer toegespitste benadering
van kansrijke doelgroepen middels de clusterstrategie.

Clusterstrategie
De clusterstrategie gaat ervan uit dat verbetering van de internationale concurrentiepositie kan worden
bewerkstelligd door doelgroepen te segmenteren in ‘clusters’ van bedrijven die actief zijn binnen eenzelfde
keten, waardoor vanuit de specifieke behoeften van die clusters gewerkt kan worden aan verbeteringen. In
een ideale situatie wordt door intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden, onderzoeks- en
adviesinstellingen en private partijen de eigen markt versterkt en zodoende nieuwe internationale vestigers
aangetrokken. Deze strategie als uitgangspunt voor doelgroepspecifieke marketing en communicatie blijkt
al enkele jaren succesvol. Door middel van bedrijfsbezoeken, workshops, sectorspecifieke beurzen en
netwerkevenementen heeft AAA in de afgelopen jaren goede contacten opgebouwd met het (gevestigde)
internationale bedrijfsleven waaruit waardevolle informatie gehaald wordt betreffende problemen,
verbeterpunten en kansen in de clusters. De rol van AAA binnen de clusterstrategie is uitvoerend richting
de markt. Speciale nadruk ligt op het vertalen van marktkennis naar marketingcommunicatieactiviteiten en
–middelen ter promotie van de regio.

In 2008 zijn de volgende clusters intensief bewerkt: Logistics, Aerospace, Fashion, Perishables en Professional
& Financial Services. Van de vorderingen in ieder cluster volgt hieronder een globale verslaglegging.
Specifieke activiteiten worden nader beschreven in hoofdstuk 1.3.
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Cluster Logistics
Het cluster Logistics kan gezien worden als één van de belangrijkste en meest ver gevorderde clusters waarin
AAA actief is. AAA heeft in de afgelopen jaren een sterk netwerk opgebouwd binnen de logistieke sector en
met name bij AAA leden SADC, Schiphol en Haven Amsterdam is veel kennis aanwezig over de logistieke
keten, ontwikkelingen die spelen en uitdagingen of kansen voor de markt.

De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep Logistiek in 2008 waren:
• verdere intensivering van de samenwerking met belangrijke partners in het logistieke netwerk
(Schiphol Cargo, NDL, AIM, NFIA etc.),
• internationale promotie van het logistiek cluster als ‘European Logistics Hub’
• verbreding van het netwerk in het buitenland
• afstemming en koppeling van activiteiten met andere clusters
• internationale positionering ACT
In het kader van de intensivering van de samenwerking met relevante partners en de internationale promotie
van het logistiek cluster heeft de AAA werkgroep Logistiek in 2008 met onder andere het Netherlands Foreign
Investment Agency (NFIA) en Nederland Distributieland (NDL) meerdere investeringsseminars georganiseerd
om potentiële investeerders te informeren over de voordelen van Holland als logistieke hub, onder meer in
Dallas, Shanghai en Kuala Lumpur. Deze seminars werden steeds gekoppeld aan aanvullende activiteiten in het
betreffende gebied, zoals bedrijfsbezoeken of beursdeelnames. Ook is in 2008 een update uitgebracht van de
succesvolle Mainport brochure. Hiervan is tevens een Engelstalige en Chineestalige samenvatting als folder
gepubliceerd. Beide middelen zijn uitgebreid ingezet bij promotieactiviteiten. Een omvangrijk project in 2008
was de organisatie door AAA, in samenwerking met Schiphol Cargo, van een collectieve beursinzending voor
de beurs Air Cargo Forum 2008 te Kuala Lumpur. Hierover meer in paragraaf 1.3. Wat betreft de afstemming
met en koppeling van activiteiten met andere clusters zijn nog stappen te zetten. Vooralsnog functioneren de
werkgroepen vooral zelfstandig. Deze koppeling van clusterinitiatieven sluit aan bij de optimalisering van het
werkgroepenbeleid, een aandachtspunt voor 2009. Ook de internationale positionering van ACT is in 2008
nog op een laag pitje gehouden vanwege het feit dat dit project zelf nog in de ontwikkelingsfase verkeert.

De luchtvrachtstromen op Schiphol zijn sinds het voorjaar van 2008 onder invloed van tarieven en de
economische crisis sterk gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat er minder vastgoed transacties zijn afgesloten in
2008 t.o.v. een jaar eerder. Er zijn wel transacties te melden van partijen die zich meer richten op klanten uit
het middelgrote segment zoals:
• Best Global Logistics
• Fast Track Low Cost Logistics
• Rockwood Airfreight
Tevens hebben de volgende bedrijven, reeds gevestigd in AAA, besloten om hun logistieke activiteiten in de
regio uit te breiden: Idexx, Corning en Sony Chemicals
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Cluster Aerospace
Het cluster Aerospace wordt vaak genoemd als voorbeeld voor hoe de clusterstrategie zou moeten werken. AAA
is de laatste jaren erg succesvol geweest in het bijeen brengen van partijen binnen deze sector, het opbouwen
van (markt)kennis en de ontwikkeling van concepten ter versterking van het cluster in de Schipholregio.

De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep Aerospace in 2008 waren:
• Verdiepen kennis m.b.t. aerospace onderwijs, R&D en aansluiting/afstemming m.b.t. logistiek
• Versterken relatie KLM Cargo en E&M
• Aerospace cluster internationaal promoten als ‘Hub for European Aerospace’
• Concepten ontwikkelen/uitwerken ter optimalisering van aerospace logistics concept in AAA
De inspanningen van AAA hebben er in 2008 toe geleid dat AMB en Schiphol Real Estate besloten hebben
onderling intensief samen te gaan werken om de ontwikkelingen op Schiphol Oost en Anthony Fokker
Park beter op elkaar af te stemmen en deze terreinen een gezamenlijke aerospace uitstraling te geven (het
Aerospace Exchange initiatief). Daarnaast is draagvlak gecreëerd voor de ideeën in dit kader bij de relevante
stakeholders. AAA heeft door dit alles een positie verworven waarbij zij gezien wordt als aanspreekpunt voor
aerospace gerelateerde initiatieven, niet alleen voor de Schiphol regio maar zelfs bij projecten op nationaal
niveau. De activiteiten van AAA hebben tevens geleid tot nieuwe vestigers. Mede dankzij AAA heeft Kapco
Valtec op Schiphol een klein EDC geopend. Op dit moment zijn er nog een aantal aanvragen in behandeling
van toonaangevende bedrijven uit de aerospace sector die een substantiële vestiging in de Schipholregio
overwegen. Onder hen een Amerikaans aerospace instituut waarvoor marktonderzoek wordt uitgevoerd om
hen te stimuleren Schiphol als locatie voor een nieuwe vestiging te kiezen. Wat betreft concrete internationale
marketingactiviteiten heeft de werkgroep zich in 2008 gefocust op deelname aan de Farnborough Airshow,
de jaarlijkse Aerospace vakbeurs waar de hele Aerospace industrie vertegenwoordigd is. Tot slot is een start
gemaakt met de update van de AAA Aerospace brochure, welke vanaf begin 2009 weer ingezet zal kunnen
worden bij promotieactiviteiten.
Cluster Fashion
Amsterdam manifesteert zich sinds een aantal jaren steeds nadrukkelijker als ‘Creative City’ en de fashion
sector speelt hierin een belangrijke rol. Het besef groeit dat dit cluster nog veel kansen biedt voor de regio. De
AAA werkgroep Fashion, die sinds 2005/2006 actief is, zet zich in om meer kennis van deze sector te vergaren,
netwerk en draagvlak op te bouwen, een brugfunctie te vervullen tussen bedrijven en overheid, leads voor
bedrijfsvestigingen te genereren en ideeën voor ketenoptimalisatie en vastgoedconcepten te ontwikkelen.

De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep Fashion in 2008 waren:
• Verdere internationale profilering van de regio en de stad Amsterdam als Creative Fashion City
• Versterken en verbinden van het Fashion cluster in de regio, met nadrukkelijke focus op de relatie met logistiek
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Begin 2008 hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de werkgroep Fashion.
In hernieuwde samenstelling heeft de werkgroep zich in eerste instantie gericht op het verkrijgen van verder
inzicht in de rol die AAA binnen dit cluster kan spelen. Fashion maakt deel uit van een bredere creatieve
sector, waarbinnen het laatste jaar op regioniveau diverse initiatieven zijn ontplooid, door diverse partijen.
Afstemming en koppeling van deze initiatieven was daarom een eerste speerpunt. Ter versterking van het
regionale netwerk hebben werkgroepleden diverse bedrijfsbezoeken afgelegd en events bezocht zoals
Redlight Fashion district, Prelude van DDF, AIFW, Mitex en Textilia trend evenement. Een belangrijke activiteit
in het jaarplan was ook de sponsoring door AAA van de Amsterdam International Fashion Week (AIFW) in
januari en juni. Tijdens de AIFW organiseerde AAA samen met Fortis een Fashion Business Exchange seminar
voor een zakelijke doelgroep. Alhoewel de seminars en aansluitende fashion shows goed worden bezocht
sluiten deze onvoldoende aan bij de (inhoudelijke) doelstelling van AAA. In 2009 zal dan ook bekeken worden
hoe AAA zich, los van Fortis, op de AIFW op een andere manier kan profileren.

In 2008 zijn tevens een aantal internationale acquisitiereizen gemaakt. Werkgroeplid Gemeente Almere heeft
in 2008 een reis gefinancierd naar Kopenhagen, alwaar 2 beurzen zijn bezocht, 12 bedrijven gesproken en
gesprekken zijn gevoerd met de Federation of Danish Textile and Clothing (FDTC), de Nederlandse ambassade
en de Copenhagen Capacity. Na een eerste acquisitiereis naar New York in september 2007 en een analyse
van de Amerikaanse markt is voor 2008 besloten niet naar New York te gaan tijdens de NY Fashion week. In
plaats daarvan is mede op aanraden van de Amerikaanse ambassade een beursbezoek afgelegd aan de Magic
in Las Vegas. Magic is de grootste modebeurs van Amerika. 15 bedrijven zijn gesproken, waaruit 5 concrete
leads zijn voorgekomen. Tot slot is van 6 tot 14 december 2008 de Business of Design Week in Hong Kong
bezocht, waarvan Nederland dit jaar partnerland was.
Cluster Perishables
Het uiteindelijke doel van de werkgroep Perishables is om de combinatie Airport (Schiphol), Seaport
(Haven Amsterdam) en Greenport Aalsmeer als perishables hub van formaat internationaal te vermarkten en
promoten. In 2006 en 2007 is gestart met het bijeenbrengen van partijen in de regio om kansen en knelpunten
voor de sector te formuleren en concepten te ontwikkelen voor de verbetering van de concurrentiekracht
van het cluster op en rondom het knooppunt Schiphol ten einde transportstromen naar en in de Amsterdam
Airport Area te vergroten. In 2008 is hier verder op ingezet.

De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep Perishables in 2008 waren:
• Netwerk onderhouden, betrokkenheid markt waarborgen
• Perishables cluster als geïntegreerd Mainport & Greenport concept internationaal promoten
• Concepten ten behoeve van verbetering concurrentiekracht ontwikkelen en uitwerken i.s.m. marktpartijen
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In voorgaande jaren zijn diverse werkgroepen opgestart waarvan AAA er in 2008 nog twee onder haar hoede
heeft gehad:
1. Procesoptimalisatie in de perishables keten (met mogelijke gevolgen voor het vastgoed in die keten)
2. Vers & Regio (integrale conceptontwikkeling intermodaal perishables transport)
Binnen deze werkgroepen hebben marktpartijen en regiopartners zich tezamen gebogen over onder andere
integrale conceptontwikkeling intermodaal transport en integrale verbetering ketenkwaliteit perishables cluster.
De werkgroep Perishables heeft er dit jaar bewust voor gekozen om nog geen specifieke internationale marketingacties te ondernemen onder het motto ‘eerst thuis de boel op orde’. Van groot belang voor het welslagen
van de activiteiten binnen dit cluster is het draagvlak bij en medewerking van sleutelpartijen binnen de sector.
Cluster Professional & Financial Services
De sector Zakelijke & Financiële dienstverlening is bij uitstek van belang als doelgroep voor het vermarkten
van kantoorlocaties in AAA. Om deze reden is in 2007 een AAA werkgroep voor dit cluster opgericht. Na
een eerste marktanalyse heeft de werkgroep besloten zich in eerste instantie te richten op de grootste sector
binnen dit cluster, de Financial sector.

De belangrijkste doelstellingen voor de werkgroep Professional & Financial Services in 2008 waren:
• AAA als zakelijk/financieel centrum internationaal promoten
• Genereren leads en fact findings
• Netwerk opbouwen
• Samenwerking opzetten met relevante partijen zoals Stichting Holland Financial Centre (t.b.v. internationale
promotie) en projectbureau Zuidas

Begin 2008 is de brochure ‘Financial Services in the Amsterdam Area’ ontwikkeld. Deze brochure is uitgebreid
ingezet bij marketing- en promotieactiviteiten en zowel door marktpartijen als intermediairs zeer positief
ontvangen. Zelfs zo positief dat eind 2008 alweer een herdruk is uitgebracht. Ook is in 2008 een oriënterend
bezoek gebracht aan SIBOS, ‘the worlds premier Financial services event’, om te beoordelen welke
marketingkansen hier liggen. Tot slot heeft AAA de bijdrage gesponsord uit de Amsterdamse regio aan twee
investeringsworkshops die in oktober door NFIA zijn georganiseerd in het Midden-Oosten, Saoedi-Arabië
en Qatar, over de locatievoordelen van Nederland als financiële en fiscaaljuridische hub voor overzeese
investeringen vanuit de Golfregio.

Naast de focus op het cluster Financial Services heeft de werkgroep tevens getracht beter inzicht te
krijgen in de samenstelling, kansen en knelpunten in het cluster ‘algemeen zakelijke dienstverlening’. Al
snel werd geconcludeerd dat een zeer breed spectrum aan bedrijfsactiviteiten geschaard kan worden
onder deze noemer. Vanuit marketing & promotie oogpunt is het onmogelijk om de variëteit aan ‘zakelijke
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dienstverleningsactiviteiten’ te bewerken vanuit één aanpak. Bovendien worden een aantal subsegmenten
reeds succesvol bewerkt door andere regiopartijen, zoals ICT door de Amsterdamse Innovatie Motor en
Advertising door amsterdam inbusiness. Er is daarom gekozen voor een andere invalshoek, namelijk het feit
dat alle zakelijke en financiële dienstverleners kantoorgebruikers zijn. Dit was in beginsel ook de reden dat
AAA leden ervoor gekozen hebben om een werkgroep Zakelijke & Financiele dienstverlening op te richten.
Om deze reden heeft de werkgroep het jaar 2008 afgesloten met de keuze voor een splitsing van activiteiten
gericht op enerzijds de verdere promotie van het cluster Financiële dienstverlening en anderzijds opzet van
een marketing- en promotiebeleid specifiek voor het vermarkten van kantoorlocaties in AAA. Hiervoor zal per
2009 een aparte werkgroep Offices / Real Estate functioneren.

1.3 Marketingcommunicatie activiteiten
Algemene doelstelling bij de opzet en uitvoering van AAA marketingcommunicatie activiteiten is het
internationaal vermarkten en promoten van Amsterdam Airport Area als vestigingslocatie. De activiteiten
die AAA in 2008 in dit kader heeft ondernomen variëren van organisatie en deelname aan beurzen en
evenementen, productie van drukwerk en het maken van presentaties tot het bijhouden van een website en
verspreiden van nieuwsbrieven. Naast de marketingcommunicatieactiviteiten heeft AAA tevens (beperkte)
acquisitieactiviteiten uitgevoerd. Per onderdeel wordt hieronder globaal verslag gedaan van activiteiten in
2008, zowel generiek als clusterspecifiek.

Branding
Om middels marketingcommunicatie een positieve bekendheid te
bereiken bij de doelgroep is het belangrijk om als regio een eenduidig en
herkenbaar profiel te hebben. Om deze reden heeft AAA er, in afstemming
met andere regiopartners, voor gekozen om het Iamsterdam motto in te
gaan zetten als overkoepelend (keur)merk of ‘endorser’ op AAA uitingen.
Dit plaatste AAA echter wel voor de uitdaging van de combinatie van
Iamsterdam huisstijl met de bestaande AAA huisstijl. Er bestaan immers
nog geen eenduidige richtlijnen voor het gebruik van Iamsterdam in
combinatie met verschillende afzenders. In 2008 is overleg gestart met

Amsterdam in stand Holland Region

Amsterdam Partners en overige betrokkenen om in kaart te brengen hoe
deze gezamenlijke branding het beste kan worden vormgegeven.

Beurzen
Middels de deelname aan diverse internationale (en enkele nationale)
vakbeurzen richt AAA zich op het genereren van naamsbekendheid voor

Netwerken na afloop seminar MIPIM
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AAA, promotie van AAA als vestigingslocatie (in het bijzonder de terreinen en het vastgoed van AAA leden),
opbouw c.q. bestendiging van het netwerk en het genereren van leads. In dit jaarverslag vindt u een globale
verslaglegging per beurs waaraan AAA in 2008 heeft deelgenomen.
MIPIM
Mipim 2008 (de 19e editie van deze beurs) vond plaats van dinsdag 11 t/m vrijdag 14 maart in Cannes. Sinds
2005 neemt AAA deel aan de MIPIM i.s.m. de ontwikkelingsbedrijven van de vier grote steden (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) onder de noemer Holland Region. Dit betekent in de praktijk dat de
presentatie van AAA onderdeel wordt van een algehele Holland presentatie. Voor 2008 is ervoor gekozen de
bijdrage van Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en AAA samen te voegen tot één presentatie
van de ‘Amsterdam Metropolitan Area’. Hiervoor hebben AAA en OGA een kaart laten ontwikkelen van de
Amsterdam Metropolitan Area met hierin het ontwikkelbeeld tot 2030, welke op de standwand werd vertoond.
Tevens is een engelstalige folder met gelijknamige titel ontwikkeld, waarin een beknopte beschrijving van
de diverse ontwikkelingen in de Noordvleugel werd gegeven voor een internationale doelgroep. Tot slot
is in samenwerking met OGA en projectbureau Zuidas voor het aanwezige Nederlandse intermediaire
vastgoednetwerk een Expert Meeting georganiseerd waarin de vraag centraal stond hoe we de regio
Amsterdam gezamenlijk internationaal sterk op de kaart kunnen zetten door optimaal gebruik te maken van
de ontwikkelingen in de luchthavencorridor, van ACT via Zuidas richting Almere. De meeting werd door ruim
80 personen bezocht. Uit de MIPIM deelname 2008 is, in lijn met voorgaande jaren, geconcludeerd dat MIPIM
met name interessant is voor het onderhouden van het Nederlandse intermediaire netwerk. Internationale
eindgebruikers zijn beperkt aanwezig en moeilijk te bereiken. Vanuit deze wetenschap richt AAA zich voor
MIPIM 2009 opnieuw op het uitnutten van MIPIM als netwerkbeurs, middels nauwere samenwerking met de
Amsterdamse regiopartijen op de stand en inhoudelijke profilering van AAA / Amsterdam in een seminar.
Expo Real
De Expo Real in Munchen is een zakelijke vastgoedbeurs, waarbij het accent ligt op vastgoedfinanciering/
beleggers. Ondanks de kredietcrisis was er ook in 2008 weer een sterke toename van zowel internationale deelnemers als exposanten. Het merendeel van de bezoekers is Duits, maar het aantal Nederlandse bezoekers stijgt
ieder jaar. De Expo Real onderscheidt zich door de grote hoeveelheid seminars, forums en korte presentaties die
op de of nabij de beursvloer georganiseerd worden. In 2008 is door AAA deelgenomen in een groot Holland

Holland Property Plaza op Expo Real
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Property Plaza, gecoördineerd door twee marktpartijen. In samenwerking met de ontwikkelingsbedrijven van
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
presenteerde AAA zich onder het thema ’10 reasons to invest in Holland’. Overige deelnemers in het Holland
paviljoen waren marktpartijen. Net als MIPIM is Expo Real voor AAA een echte netwerkbeurs. Deelname/
aanwezigheid is goed voor het onderhouden en uitbouwen van het intermediaire nationale en internationale
vastgoednetwerk. Om die reden wordt ook voor 2009 gekozen voor deelname in een collectief Holland paviljoen.
CoreNet Global Summits
AAA is al jaren lid van CoreNet Global. Dit is een wereldwijde vereniging van vastgoedprofessionals die elkaar
een aantal keer per jaar treffen op Amerikaanse, Europese en Aziatische congressen. AAA neemt ieder jaar
deel aan de voorjaars- en najaarssummit in de USA met een eigen standje van ca. 10 m2 om AAA te promoten
als investeringsgebied aan Amerikaanse bedrijven/ontwikkelaars /intermediairs. De AAA stand is in 2008 ingezet tijdens de Corenet Global Summits in San Diego (4-7 mei) en Orlando (9-12 november). Het grote verschil
met de Europese vastgoedbeurzen zoals MIPIM en Expo Real is dat er op de CoreNet beurzen veel Corporate
Real Estate Managers (CRM) van grote Amerikaanse bedrijven aanwezig
zijn. Zowel in San Diego als in Orlando is naast de beursdeelname tevens
een acquisitieprogramma opgezet waarbij bedrijfsbezoeken in de betreffende regio zijn afgelegd bij potentiële investeerders. Voor Orlando is hierbij een lead generator (OCO Consultancy) ingeschakeld. Helaas bleken de
door deze partij gemaakte afspraken niet allemaal van voldoende kwaliteit.
Voor 2009 wordt geadviseerd lead generators alleen in te schakelen indien
zij gespecialiseerd c.q. ‘thuis’ zijn in de betreffende regio, en verder zoveel

Voorzitter Arthur van Dijk op de AAA stand in San Diego

mogelijk gebruik te maken van het eigen netwerk en dat van het NFIA.
Farnborough International Airshow
De International Airshow, die jaarlijks afwisselend plaatsvindt in Farnborough of Parijs, is ‘s werelds grootste
aerospace beurs. Alle belangrijke spelers uit de Aerospace industrie zijn hier aanwezig. Op het evenement
komen gemiddeld 100.000 trade bezoekers af uit de hele wereld. AAA
heeft aan de Farnborough 2008 editie deelgenomen met een eigen stand
in het Holland paviljoen van de Netherlands Aerospace Group (NAG).
Voorafgaand aan de beursdeelname is een shortlist van bedrijven opgesteld welke op de beurs door de voorzitter van de Aerospace werkgroep
zijn bezocht. Deelname in het Holland paviljoen is daarnaast zeer waardevol voor het onderhouden van het Nederlandse Aerospace netwerk,
waarbinnen AAA inmiddels gezien wordt als aanspreekpunt voor alle zaken
die met ontwikkeling van het cluster in de Schipholregio te maken hebben.

AAA delegatie Farnborough Airshow
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Transport Logistic Shanghai
De beurs Transport Logistic Shanghai vindt elk jaar afwisselend plaats
in Shanghai of München en brengt de complete internationale wereld
van logistiek bijeen. De beurs trok in Shanghai ruim 11.000 bezoekers
uit 66 landen. Het doel van de beurs is om de gehele transportketen te
presenteren via weg, rail, water en lucht. Naast een algemene Transport
Logistic hal was ook nog een Air Cargo hal te vinden, specifiek voor
de luchtvrachtindustrie. AAA heeft in Shanghai deelgenomen met
eigen standruimte in een Holland Ports paviljoen. Overige deelnemers
waren Amports, de havens van Groningen en Zeeland en Nederland
Distributieland (NDL). Met oog op deelname aan deze beurs in Shanghai
is een Chineestalige uitgave van (een extract van) de Mainportbrochure
Uitnodiging Seminar ‘Holland:
pioneers in global logistics’

gemaakt alsmede een herdruk van de AAA folder ‘Asian companies in
Amsterdam Airport Area’. Tevens heeft AAA i.s.m. NFIA Shanghai en NDL

een seminar (‘Pioneers in Global Logistics’ georganiseerd met als doel het informeren van beursbezoekers
over de voordelen van Nederland als vestigingsplaats voor Europese supply chain activiteiten en als ‘point
of entry’ naar de Europese markt. Met ruim 200 bezoekers was het seminar
zeer succesvol te noemen. Follow up van deze bezoekers na afloop van
het seminar is centraal gecoördineerd door NFIA Shanghai. Tot slot is een
lead generator (OHM) ingeschakeld om afspraken te maken met potentiële
Chinese investeerders. Dit bleek niet succesvol. Het netwerk van OHM in
de regio Shanghai bleek onvoldoende krachtig om kwalitatieve afspraken te
maken. Leerpunt voor komende jaren: netwerk in China bewerken via ‘eigen’
tussenpersonen zoals NFIA kantoren en vertegenwoordigers van Gemeente
Amsterdam in China.

Volle zaal voor Holland Seminar in Shanghai

Free publicity in beursblad Transport Logistics
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Magic Las Vegas
De Magic is de grootste modebeurs van Amerika en vindt twee keer per jaar plaats. De zomereditie 2008
vond plaats op 25, 26 en 27 augustus in het Las Vegas Convention Center. Meer dan 120.000 professionals
uit tachtig verschillende landen bezochten de beurs. Daarnaast waren alle vijftig staten van Amerika aanwezig.
Meer dan 4.000 bedrijven en 5.000 merken presenteerden zichzelf middels stands en shows en er werd
tijdens de beurs voor $ 40 miljard aan orders geschreven. AAA heeft een oriënterend bezoek aan de beurs
gebracht om vast te stellen of dit een geschikt platform is voor toekomstige promotie van AAA. Het bezoek
is in samenwerking met de Amerikaanse ambassade in Nederland georganiseerd. Er is een shortlist van twaalf
bedrijven op de stand bezocht. Het inzicht in de Amerikaanse modemarkt is aanzienlijk vergroot en er zijn
nieuwe contacten gelegd.
Air Cargo Forum Kuala Lumpur
AAA heeft haar krachten gebundeld met Amsterdam Airport Schiphol, afdeling Cargo, bij de organisatie
van een Nederlands (luchtvracht)paviljoen op de beurs Air Cargo Forum (ACF) te Kuala Lumpur, van 4-6
november 2008. ACF is dé internationale beurs voor de luchtvrachtsector. De aanwezigheid van veel Aziatische
marktpartijen maakte deze editie van de beurs extra interessant, aangezien Azië de grootste groeimarkt is voor
de logistiek. De collectieve beursdeelname was gericht op een gezamenlijke presentatie van de logistieke
marktplaats Schiphol, teneinde luchtvracht handelsstromen te bevorderen. Het standpaviljoen besloeg in
totaal 174 m², waarop dertien partijen zich presenteerden, waaronder Martinair, Rhenus, IJS Global, NFIA/
NDL en ACT. AAA trad op als coördinator/facilitator voor het standpaviljoen. Naast de aanwezigheid op de
beursvloer organiseerde AAA in samenwerking met
Schiphol, Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA) en Nederland Distributieland (NDL) voor
potentiële investeerders een soortgelijk seminar
als in Shanghai is gerealiseerd over Holland als
logistics hub. De organisatie van deze collectieve
beursdeelname kan succesvol worden genoemd,
met name omdat partijen bij elkaar zijn gebracht
die voorheen zelfstandig opereerden en nog geen
gebruik maakten van de meerwaarde die een
collectieve presentatie kan opleveren. Vanuit haar

Schiphol paviljoen Air Cargo Kuala Lumpur

platformfunctie en ervaring met internationale
beursdeelnames is AAA een ideale partij voor
coördinatie van dergelijke collectieve initiatieven.
Voor 2009 zal deze kans dan ook verder worden
opgepakt.

Persconferentie op Schiphol paviljoen
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Events
Naast de deelname aan internationale beurzen heeft AAA in 2007 tevens verschillende evenementen (mede)
georganiseerd:
Seminar & roadshow rondom openingsvlucht Amsterdam – Dallas Fort Worth
KLM / Northwest Airlines is per 30 maart 2008 een dagelijkse directe vlucht gestart tussen Amsterdam
en Dallas, Texas. De Dallas Fort Worth en Austin regio is een zeer belangrijke economische motor.
Toonaangevende bedrijven uit deze regio zoals Aviall, Bell Helicopter, Dell en GE Aviation Services hebben
reeds een vestiging in AAA en in het gebied zit meer potentieel op het gebied van logistiek en aerospace.
AAA heeft daarom samen met NFIA kantoor Atlanta en NDL een seminar georganiseerd rondom de inaugurele
vlucht om AAA als investeringslocatie te promoten. Tevens zijn een tiental bedrijfsbezoeken afgelegd.
Provada – AAA Business Class receptie
De Professionele Vastgoed Dagen (Provada) vonden plaats van 10-12 juni 2008 in de RAI
Amsterdam. Deze beurs trekt met name Nederlands publiek en is daarom niet interessant voor
AAA in termen van directe promotie van de regio als vestigingslocatie. Wel biedt Provada een
goed platform voor relatiebeheer onder het nationale vastgoednetwerk en reeds gevestigde
bedrijven. Er is daarom een AAA netwerkreceptie georganiseerd voor deze intermediaire
partijen en eindgebruikers. Voor het benaderen van de eindgebruikers is, zoals ook het jaar
ervoor, de samenwerking gezocht met CoreNet Benelux. De Business Class receptie heeft
plaatsgevonden op de stand van AAA leden SADC, SRE en Haven Amsterdam.
Amsterdam International Fashion Week (AIFW)
AAA heeft als sponsor bijgedragen aan de opzet van een business programma tijdens de AIFW in januari en
juli 2008. Samen met Fortis is het Fortis Fashion Business Xchange (FFBX) seminar georganiseerd. In deze
FFBX seminars wordt getracht de creatieve kant van Fashion te koppelen aan de zakelijke kant. Het evenement
is ook bij uitstek geschikt gebleken als netwerkevent; de show en glamour van de catwalks is voor veel relaties
een reden om het seminar en de netwerkcocktail achteraf bij te wonen. Ondanks het feit dat dit event dus
goed bezocht wordt is na de juli editie 2008 geconcludeerd dat de inhoud van de seminars steeds minder
aansluit bij de (inhoudelijke) doelstelling van AAA. Bovendien is de samenwerking met Fortis uit balans geraakt
door het grote verschil in sponsorbijdrage (Fortis
is hoofdsponsor, AAA alleen voor het seminar),
waardoor zeggenschap van AAA in de opzet van
het seminar onvoldoende bleek. In 2009 zal dan ook
bekeken worden hoe AAA zich, los van Fortis, op de
AIFW op een andere manier kan profileren.

Amsterdam International Fashion Week 2008
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Drukwerk / publicaties
Door het jaar heen worden door AAA verschillende brochures/folders, presentaties, promotiefilms of ander
materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van de promotie van Amsterdam Airport Area op beurzen, tijdens
evenementen of tijdens bedrijfsbezoeken. In 2008 zijn de volgende middelen gerealiseerd:

Clusterbrochure Financial Services

Folder Logistics Engelstalig

Folder Logistics Chineestalig

AAA Corporate folder

Update Asian companies in AAA

Update clusterbrochure Perishables

Update Mainport brochure

Property Guide

Property Guide

© Amsterdam Airport Area
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Website
De website www.aaarea.nl is in 2008 in de basis actueel gehouden, echter heeft geen speciale aandacht
gekregen wat betreft optimaliseringsacties. Om ervoor te zorgen dat de website, als zeer belangrijk corporateen marketingcommunicatiemiddel, haar waarde behoudt is het dan ook zeer belangrijk dat hier in 2009 tijd en
geld voor wordt gereserveerd.

Nieuwsbrieven
AAA Matters
De digitale nieuwsbrief ‘AAA Matters’ is in 2008 acht keer verstuurd naar ruim 1100 lezers. De e-newsletter
biedt als instrument veel mogelijkheden voor informatievoorziening en promotie van de ontwikkelingen in de
JULI

2008

regio richting potentiële of reeds gevestigde (inter)nationale eindgebruikers en intermediair.

AAA Update

De huidige database van de AAA Matters is echter enigszins verouderd en toe aan

Beste lezer,
In deze vierde editie van de AAA Update berichten
wij u weer over ontwikkelingen en activiteiten van
AAA. Zo wordt verslag uitgebracht van de deelname
van AAA aan de beurs Transport Logistics China
in Shanghai. Verder vertelt Paul Jansen van SADC
in de rubriek ‘Aan het woord’ over de nieuwste
ontwikkelingen omtrent ‘ACT beyond logistics’.
Wij zijn verheugd in het partnernieuws melding te
kunnen maken van toetreding van een nieuw lid;
OVG Projectontwikkeling. Ook leest u updates van
de leden Gemeente Amsterdam en Dura Vermeer.
Natuurlijk ontbreken de vaste rubrieken ‘Clusternieuws’, ‘Agenda’ en ‘Brochures’ niet.

opschoning en aanvulling. In 2008 is hier door tijdgebrek niet aan toegekomen.

Wij wensen u veel leesplezier!

AAA op Transport
Logistic China

Pioneers in Global

Van 17 tot 19 juni jl. heeft in het Shanghai New
International Expo Center de Transport Logistic
China plaatsgevonden, een internationale beurs
voor logistiek, telematica en transport. Met ruim
11.000 bezoekers en 430 standhouders is dit de
belangrijkste beurs in China voor de logistieke
sector. Gelijktijdig werd tevens de Air Cargo China
gehouden in de naastgelegen hal in het Expo Center.

Stand in Holland paviljoen
AAA heeft deelgenomen met standruimte in een Holland
paviljoen in de Transport Logistic-hal. Medestandhouders
op dit paviljoen waren Nederland Distributieland (NDL/
HIDC), Amports, Zeeland Seaports en Groningen
Seaports. Een presentatie in deze vorm sluit goed aan bij
de strategie van AAA die gericht is op het benutten van
samenhang in internationale bedrijvigheid op het raakvlak van luchthaven en zeehaven (airport-seaport).

Seminar ‘Holland:
pioneers in global logistics’
In samenwerking met Nederland Distributieland (NDL)
en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
heeft AAA op woensdag 18 juni op de beurs een seminar
georganiseerd voor potentiële Chinese investeerders
met als titel ‘Holland: pioneers in global logistics. Trends
and developments in European supply chain solutions.’
Sprekers waren Han Feenstra (NFIA), Karin Rancuret
(NDL), Enno Osinga (Amsterdam Airport Schiphol),
Gert-Jan Nieuwenhuizen (Port of Amsterdam) en Arjan

van der Linde (Ernst & Young). Met ruim 160 bezoekers
werd het seminar een succes. Het seminar bleek een goed
platform om de doelgroep te informeren over facetten
van het vestigingsklimaat in Nederland.

Logistics

AAA Update
In 2008 is gestart met een nieuwe nieuwsbrief, genaamd de AAA Update. De AAA Update

Bedrijfsbezoeken
Om potentiële leads te identificeren en kennis te verkrijgen van de Chinese logistieke sector heeft AAA naast
het beursprogramma nog enkele bedrijfsbezoeken afgelegd. Hiervoor zijn de krachten gebundeld met Schiphol
Cargo, vanuit het streven om meer van elkaars expertise
en ervaring gebruik te maken bij internationale acquisitie.
Met behulp van een lead generator zijn afspraken bij een
vijftal bedrijven gemaakt. Buiten het feit dat waardevolle
nieuwe inzichten zijn opgedaan, hebben de uiteindelijke
gesprekken niet het gehoopte resultaat opgeleverd.
Geconcludeerd kan worden dat het voor acquisitiereizen
in China van primair belang is dat het juiste netwerk wordt
aangeboord, en dat intensief onderhoud plaatsvindt.
De beurs Transport Logistic vindt om het jaar plaats in
Shanghai of München. De volgende editie staat
gepland in München van 12-15 mei 2009. In de AAA
clusterwerkgroep Logistiek zal besproken worden of en
hoe deelname in 2009 plaats zal vinden. n

is een tweemaandelijkse, Nederlandstalige nieuwsbrief voor leden en overige stakeholders
van de vereniging AAA die erop gericht is deze partijen op de hoogte te houden van de
activiteiten, plannen en resultaten van AAA. De nieuwsbrief wordt positief ontvangen door
leden en wordt dan ook voor 2009 weer in de planning opgenomen.

International Business Foundation Amsterdam (IBFA)
Sinds augustus 2006 ondersteunt AAA de IBFA door het secretariaat van de stichting tegen een gedeeltelijke
vergoeding op zich te nemen. De IBFA dient als ontmoetingsplaats voor senior zakenlieden uit het
internationaal bedrijfsleven in de regio en biedt tevens een platform voor ontmoeting met de lokale overheid.
In 2008 heeft AAA onder andere de organisatie van tweemaandelijkse lunches en board meetings op zich
genomen, vanuit de gedeelde doelstelling tot het bestendigen van het gevestigde internationaal bedrijfsleven.

Studiereis Istanbul
Om een regio als Amsterdam Airport Area internationaal te kunnen positioneren is het essentieel om te
weten wat ons onderscheidt van onze concurrenten. Hoe ontwikkelen andere metropoolregio’s zich? Wat

Delegatie AAA Studiereis Istanbul
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doen zij goed (en waar kunnen wij van leren), en wat juist niet? Om hier inzicht in te verkrijgen is in 2007 het
idee geboren om jaarlijks een AAA studiereis te organiseren, waarbij regiopartners de kans wordt geboden
tijdens een krachtig en compact tweedaags programma te proeven van luchthaven-, vastgoed- en logistiek
gerelateerde ontwikkelingen in een concurrerende regio. Na Dubai in 2007 is als bestemming voor 2008
gekozen voor Istanbul, Turkije. Van 26 t/m 29 oktober jl. heeft een delegatie van 27 directeuren en
bestuurders uit de Amsterdamse regio Istanbul bezocht. Naast een waardevolle netwerkcomponent bood de
reis een gelegenheid om de verschillende facetten van ontwikkelingen in Istanbul te bekijken en te vergelijken
met onze eigen situatie.

Digitale gebiedspresentatie metropoolregio
Reeds jaren werd er door partijen op Noordvleugel- en Randstadniveau over gesproken; een gezamenlijke
gebiedsmaquette die ingezet kan worden bij promotie van de regio op (internationale) beurzen, events
en bijeenkomsten. Tot een jaar geleden is het echter nooit tot daadwerkelijke realisatie gekomen.
Kritische factoren bleken divers van aard; van strategisch tot financieel en operationeel. In het licht van de
metropoolvorming en intensivering van de samenwerking binnen de regio Amsterdam heeft AAA ruim een jaar
geleden het initiatief genomen om alsnog een Programma van Eisen op te stellen voor de productie van een
gezamenlijke gebiedspresentatie van de metropoolregio Amsterdam. En met succes; twaalf partijen hebben
zich inmiddels aan het project verbonden:
1. Gemeente Amsterdam (DRO, EZ en OGA)
2. Gemeente Almere
3. Gemeente Amstelveen
4. Gemeente Haarlemmermeer
5. Gemeente Zaanstad
6. Schiphol Group
7. Provincie Noord-Holland
8. Haven Amsterdam
9. Zuidas Amsterdam
10. Schiphol Area Development Company (SADC)
11. Amsterdam Partners
12. Kamer van Koophandel Amsterdam

Er is gekozen voor realisatie van een digitale
gebiedspresentatie. In 2009 wordt de daadwerkelijke productie van deze nieuwe marketingtool
uitgevoerd door een projectteam, waarbij AAA als
aanjager/coördinator betrokken blijft.
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Jaarrekening
Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2008

Activa (in euro)

31 december 2008

12 december 2007

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

111.908

4.847

Omzetbelasting

-26.519

9.943

-

-

87.281

5.350

Rekening-courant SADC N.V.
Overige vorderingen & overlopende activa

Liquide middelen

Passiva (in euro)

172.670

20.140

343.554

217.605

516.224

237.745

31 december 2008

Kapitaal

12 december 2007

129.718

129.718

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vennootschapsbelasting
Overige schulden & overlopende passiva

118.554

61.469

PM

PM

267.952

46.558
386.506

108.027

516.224

237.745
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2.2

Winst- en verliesrekening over 2008

(in euro)

2008

2007

Overige bedrijfsopbrengsten

559.907

387.154

Overige bedrijfskosten

565.106

426.637

-5.199

-39.483

5.199

6.620

0

-32.863

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

2.3 Toelichting
Algemeen
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor wat de activa betreft gebeurt dit zo nodig onder
aftrek van waardeverminderingen wegens verminderde volwaardigheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt jaarlijks bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarden van de geleverde goederen en
diensten en anderzijds de kosten en andere lasten van het boekjaar, rekening houdend met de hiervoor genoemde
waarderingsgrondslagen.

Toelichting bij de winst- en verliesrekening
Inkomsten
Vanwege de toetreding van nieuwe leden MAB Development (met terugwerkende kracht met 1 januari 2008)
en OVG Projectontwikkeling (per 1 juli 2008) is het bedrag aan ontvangen partnerbijdragen over 2008
€ 55.000 hoger dan begroot.

Er werd ingezet op de verwerving van inkomsten door uitvoering van opdrachten op projectbasis voor leden
of derden, voor een begroot bedrag van € 50.000. Buiten de coördinatie van het Schiphol paviljoen op Air
Cargo Forum Kuala Lumpur in opdracht van Schiphol Cargo zijn echter geen extra opdrachten van leden of
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derden ontvangen. Hierdoor zijn de werkelijke inkomsten uit projectbijdragen (€ 3665,00) substantieel lager
dan begroot.
Uitgaven
Hieronder worden puntsgewijs de meest in het oog springende over- en onderschrijdingen toegelicht:
• Kosten projectbureau: Werkelijke bureaukosten SADC hoger dan begroot.
• Verzekeringen: dit jaar afgesloten, niet begroot
• MIPIM: werkelijke kosten hoger i.v.m. organisatie extra activiteiten die nog niet in jaarplan waren
opgenomen (seminar, productie Noordvleugelkaart en folder).
• Expo Real: werkelijke kosten hoger i.v.m. hogere kosten deelname in Holland paviljoen, dat voor het eerst
werd georganiseerd door nieuwe partij. Deelnamekosten werden pas na begroting bekend.
• Marcom middelen generiek: Forse overschrijding, met name vanwege kosten voor de opzet van een
Programma van Eisen voor de Amsterdam Metropolitan Area maquette, alsmede eerste ontwikkelfase
hiervan.
• Marktonderzoek: niet uitgevoerd, marktonderzoek heeft (indien van toepassing) binnen clusters
plaatsgevonden
• Cluster Perishables: Cluster in conceptontwikkelingsfase. Binnen dit cluster is in 2008 met name (niet uit
AAA budget gefinancierde) menskracht ingezet, ten behoeve van conceptontwikkeling, planvorming,
afstemming en samenwerking met relevante partijen. Vanwege wisseling voorzitter en werkgroepleden
heeft dit nog meer tijd gevraagd. Daardoor (buiten de herdruk van de brochure) geen kosten gemaakt voor
marketingactiviteiten.
• Cluster Professional & Financial Services: cluster in opstartfase. In 2008 heeft vooral marktonderzoek,
afstemming en strategiebepaling plaatsgevonden, en in beperkte mate concrete marketingactiviteiten
waarvoor kosten zijn gemaakt.
Resultaat
Het werkelijke resultaat is minder negatief dan begroot. (- € 186.780 versus - € 216.550).

Voor de dekking van het negatieve resultaat is bij opstellen van de begroting uitgegaan van de inzet van een
bedrag à € 100.000 uit de opgebouwde reserves van AAA. Het overige zou gedekt worden middels een
additionele bijdrage van SADC. Met het oog op het stabiliseren van de financiële positie van de vereniging
AAA voor de langere termijn heeft SADC inmiddels besloten het complete negatieve resultaat voor 2008 te
dekken, en tevens haar additionele financiële bijdrage voor de komende jaren vast te leggen op een bedrag
van € 150.000. Ten gevolge hiervan blijft het opgebouwde (reserve)kapitaal van de vereniging staan op
€ 129.718 per 31 december 2008.
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Balans per 31 december 2008
Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-12-2008

12-12-2007

(in euro)
ABN Amro rekening courant

284.986

21.878

58.567

195.727

0

0

343.554

217.605

ABN Amro deposito
Kas USD

De liquide middelen staan ter vrije beschikking
Kapitaal
Het verloop van het kapitaal is als volgt:

2008

2007

(in euro)
Stand per 1 januari

129.718

162.581

Bij/af: Resultaat boekjaar

0

-32.863

Stand per 31 december

129.718

129.718

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
De specificatie is als volgt:

31-12-2008

12-12-2007

(in euro)
Vooruitbetaalde kosten Digitale maquette
Nog te betalen kosten MIPIM 2007
Nog te betalen kosten

260.707

0

0

35.913

7.245

10.645

267.952

46.558
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Bijlage: Gedetailleerde winst- en verliesrekening 2008

Omschrijving

Werkelijk 2008

Begroting 2008

Verschil

INKOMSTEN
Partnerbijdragen

430.000

375.000

55.000

Creditrente

5.199

3.000

2.199

Vergoeding IBFA

8.000

8.000

0

Istanbul resultaat deelnemers

2.241

0

2.241

Projectbijdragen

3.665

50.000

-46.335

449.105

436.000

13.105

261.909

250.000

11.909

159

0

159

Verzekeringen

1.895

0

1.895

Kosten DB en ALV

1.631

1.500

131

Stationary

707

750

-43

Relatiegeschenken

550

1.000

-450

1.500

1.800

-300

268.351

255.050

13.301

52.831

40.000

12.831

7.539

10.000

-2.461

CoreNet summits

29.207

30.000

-793

Expo Real

30.814

20.000

10.814

6.000

6.000

18.678

25.000

-6.323

145.067

131.000

14.067

Totaal inkomsten

UITGAVEN
Algemeen
Accountant
Kosten projectbureau
bankkosten

Oxford Intelligence / IPA
Totaal

Beurzen/Evenementen
MIPIM
Relatiemarketing evenement

Seminar Provada
Acquisitiebevordering
Totaal
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Omschrijving (vervolg)

Werkelijk 2008

Begroting 2008

Verschil

Marketingcommunicatie
E-marketing

3.774

10.000

-6.226

Newsletters

5.912

2.500

3.412

Property Guide

10.463

10.000

463

Marcom middelen generiek

41.099

7.500

33.599

Direct Mail

1.334

3.000

-1.666

Sponsoring activiteiten derden

1.336

10.000

-8.664

915

3.500

-2.585

64.832

46.500

18.332

0

10.000

-10.000

Aerospace

40.793

40.000

793

Logistics

48.533

60.000

-11.467

Fashion

30.834

30.000

834

2.408

25.000

-22.593

Professional & Financial services

10.994

30.000

-19.006

Azie

16.526

10.000

6.526

USA

5.121

10.000

-4.879

Europa

2.427

5.000

-2.573

Totaal

157.635

220.000

-62.365

TOTAAL INKOMSTEN

635.886

652.550

-16.664

-186.780

-216.550

29.770

0

100.000

186.780

116.550

0

0

Database management
Totaal

Cluster gerelateerde activiteiten
Marktonderzoek

Perishables

RESULTAAT
Inzet cumulatief overschot
Additionele bijdrage SADC

RESULTAAT

AAA

Amsterdam Airport Area

AAA leden:
• Schiphol Area Development Company
• Schiphol Real Estate
• Gemeente Amsterdam
• Haven Amsterdam
• Gemeente Haarlemmermeer
• Gemeente Almere
• Provincie Noord-Holland
• ING Real Estate
• Multi Development
• ABN Amro
• AM
• Dura Vermeer
• OVG Projectontwikkeling
• MAB Development
• AMB Property Europe
• Delta Development Group

Amsterdam Airport Area
Postbus 75700
1118 ZT Schiphol
Tel.: 020 405 47 76
Fax: 020 653 18 94
E-mail: info@aaarea.nl
Website: www.aaarea.nl

