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MVO Verklaring

Deze MVO verklaring is opgesteld door Luchtvaartmuseum Aviodrome. Aviodrome is het enige (burger)luchtvaart 
museum van Nederland. Sinds 2003 is het gevestigd op de huidige locatie op Lelystad Airport. Luchtvaartmuseum 
Aviodrome beheert de grootste collectie historische vliegtuigen van Nederland en beheert daarnaast een grote collectie 
luchtvaartrelevante objecten en documenten.

Deze MVO-verklaring is bedoeld om inzicht te geven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Aviodrome. 
Wij willen zo transparant en open mogelijk zijn over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid en MVO. 
Aviodrome is een moderne instelling die maatschappelijk verantwoord ondernemerschap nastreeft en duurzaamheid 
op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Deze visie sluit aan bij de doelstelling van het museum om bezoekers iets 
wezenlijks te leren. Daarom vindt Aviodrome het belangrijk dat het voor onze bezoekers zichtbaar is dat het museum 
maatschappelijk verantwoord onderneemt en dat dit de bezoekers stimuleert om dit voorbeeld te gaan volgen.

Luchtvaartmuseum Aviodrome voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

• Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage 
aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

• Wij informeren gasten, medewerkers en leveranciers dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Wij maken transparante afspraken met onze leveranciers over de kwaliteit van onze producten en bewaken de 
kwaliteit die wij leveren.

• Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een 
eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

• Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren en faciliteren in het verlagen van hun 
milieubelasting.

• Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring of door 
vrijwilligerswerk.

• Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter 
van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en ons verbruik van water, 
elektriciteit, gas en andere fossiele brandstoffen.

• Wij werken aan het verbeteren van ons inkoopproces en richten ons met name op producten en processen die


