
 

 

 

Beleidsplan 2022 

 

Algemeen 

Stichting Businessclub Mission Aviation Fellowship Nederland is de officiële naam voor MAF Business 

Club (MAF BC). Het is een steunstichting van de Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland 

(MAF Nederland) met als doel het werven van fondsen voor projecten in de landen waar MAF vliegt. 

 

De stichting heeft een bestuur van minimaal 3 leden, waarvan 1 lid wordt aangewezen door MAF 

Nederland. Het bestuur telt op 1 januari 2022 7 leden. 

De bestuursleden van MAF Business Club hebben een onbezoldigde functie, waarbij alleen werkelijk 

gemaakte reis- en verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd.  

We geloven dat het werven van fondsen begint bij bekendheid en betrokkenheid op het werk van 

MAF. Lidmaatschap en donateur zijn van MAF Business Club is een duurzame investering: 

• Samen projecten ondersteunen die de missie van MAF mogelijk maken;  

• Ontmoetingen met andere bevlogen ondernemers op vliegdagen, regioavonden, 

jaarvergadering; 

• Zinvolle inspiratie opdoen ook via Livestreams of videoverslag achteraf. 

MAF Business Club heeft geen medewerkers in dienst, maar vergoedt de salaris- en reiskosten van 

enkele medewerkers van MAF Nederland voor hun diensten voor MAF Business Club. 

Hoofddoelstellingen 2022 

1. Doorgaande groei van het aantal MAF BC leden. 
De afgelopen 3 jaar was er een constante groei van tussen 40 en 50 nieuwe leden per jaar. Deze 
groei willen we voortzetten door nieuwe en jongere leden te werven en gestaag te groeien naar 325 
leden eind 2022. 
 
Begroting Inkomsten in Euro’s                 2021                      2022                      
 
Bijdrage lidmaatschap                    277.500              320.000              
Totale Bijdrage aan MAF Projecten        734.917               700.000              

 

2. Het ondersteunen van projecten die voor het werk van MAF van belang zijn. 

Voor 2022 is het hoofdproject het ondersteunen van de bouw van 3 nieuwe stafwoningen in Liberia 

met tenminste een bedrag van € 670.000. Indien nodig zal er ook 2023 voor dit project worden 

geworven. 

In 2023 staat een eenmalige reis naar Suriname gepland met als doel € 100.000 op te brengen voor 

de bouw van de hangaar in Suriname. Indien er veel belangstelling is, zal deze reis worden herhaald. 

 

 



 

 

 

 

3. Minimaal 1 contactmoment per jaar met leden van MAF BC, door een bezoek of een 

telefoongesprek. 

Van groot belang blijft het tijd investeren in de relatie met de bestaande leden, per 1-1- 2022 waren  

dat er 294. Bestaande leden betrokken houden bij MAF en anderzijds betrokkenheid tonen bij het 

werk van de ondernemers van de MAF BC is van vitaal belang. Daarom leggen onze 5 

relatiemanagers wekelijks bezoeken af en houden telefonisch contact.  

Activiteiten 2022 

Om onze leden en geïnteresseerden te betrekken, organiseren we  jaarlijks de nodige bijeenkomsten: 

1. Vliegdagen: 3 voor de zomervakantie en 2 erna.  
Tijdens deze dagen krijgen ondernemers een vliegles, een presentatie over het werk van MAF, 
kunnen ze netwerken en hun relaties een ander uitje dan gewoon aanbieden. 
 
2. Twee regioavonden, meestal in maart en oktober 
Regioavonden vinden meestal plaats bij deelnemende ondernemers. Tevens willen we dan het 10-
jarig bestaan van de MAF BC vieren. Op 22 april organiseert MAF NL de Runway Run op Teuge. 
Omdat we denken dat het elkaar kan verstreken, is gekozen om dan ook het 10-jarig jubileum te 
vieren op Teuge.   
De regioavond van maart is verplaatst naar mei. Hiertoe is besloten omdat er een ondernemer begin 
mei jaarlijks een evenement organiseert en MAF hierbij kan aansluiten.  
 
3. Livestream 
In 2020 en 2021 hebben bij de livestreams tussen de 150 en 250 personen gekeken en dit toont aan 
dat er behoefte aan is. Daarom zullen we hiermee doorgaan in combinatie met een live bijeenkomst. 
 
4. Jaarbijeenkomst 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we de Jaarbijeenkomsten 2020 en 2021  alleen d.m.v. een 
livestream kunnen organiseren. Om de kans te verkleinen dat we in november 2022 opnieuw dit 
besluit moeten nemen, is besloten de jaarvergadering dit jaar te verplaatsen naar eind september. 
We hopen dit jaar naar vliegbasis Gilze-Rijen te gaan.  Hier kan o.a. een rondleiding langs de 
historische vliegtuigen, verslaglegging door het bestuur, een spreker van MAF en onderlinge 
ontmoeting tijdens een maaltijd gecombineerd  worden. 
 
 


