2014
Gedurende het jaar zijn er een 3 tal nieuwe donateurs geworven. Het aantal donateurs blijft stabiel. In de
cijfers van 2014 is éénmalig een bedrag opgenomen van Eur. 250,-- voor de schenking van een foto aan
de eigenaar van een strandtent te Oostvoorne. Het huidige strandpaviljoen “De Duinrand” staat op de
fundamenten van een strandtent waar drie Fokker G-1 mercury toestellen door de Duitse Luftwaffe op 12
mei 1940 zijn vernietigd. Besloten is om een extra donateursdag voor deze aangelegenheid te
organiseren. Lopende het jaar zijn een aantal historische foto’s aangeschaft, welke gebruikt worden voor
het lopende onderzoek naar de Fokker G-1 te complementeren. Het verkoopmateriaal is uitgebreid met
een aantal pins. De kosten zijn in 2014 geboekt. Het aantal evenementen waar de stichting aanwezig is
geweest is 4.

2015
Het aantal donateurs is met 7 personen toegenomen. In de cijfers van 2015 is een éénmalige uitgave van
Eur. 720,45 opgenomen voor promotie te weten vlaggen en kleding ten behoeve van de informatiestand,
dit voor het verder herkenbaar maken van onze stichting. Vanwege het verhogen van de oplage van het
stichtingsblad FokkerG-1info zijn de drukkosten licht toegenomen. Wederom zijn er historische foto’s
aangeschaft voor onderzoeksdoeleinden. De stichting is op 6 evenementen aangezicht geweest met de
informatiestand.

2016
Het donateursaantal is met 2 toegenomen. De uitgave Fokker G-1 deel 1 is uitverkocht, de omzet van de
laatste stuks is geheel in 2016 geboekt. In 2016 zijn er wederom een groot aantal onbekende foto’s
aangeschaft voor het lopende historisch onderzoek. Ook zijn de eerste historische instrumenten
aangeschaft, voor de geplande bouw van de Fokker G-1. De hostings-/ ICT kosten zijn hoger uitgevallen
vanwege een factuur welke betrekking hebben op de jaren 2014/2015 en 2016. Deze factuur is in z’n
geheel geboekt in het lopende boekjaar. De kosten voor drukken donateursblad zijn toegenomen
vanwege de jubileum uitgave van 80 jaar Fokker G-1. De portokosten zijn toegenomen en er zijn een
aantal extra postzegels aangeschaft. Kosten zijn in 2016 geboekt. Aantal evenementen dit jaar waar de
stichting aanwezig is geweest is 5.

