Archief van de Amsterdamsche Aero Club

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 30455
Periode: 1933 - 1969

Archiefvormer
Amsterdamsche Aero Club

Inleiding
De Amsterdamsche Aero Club wordt opgericht op 11 januari 1933 onder leiding van Ernst
Crone. Op 3 maart 1934 wordt de Club bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Doel van de Club
is het verenigen van alle belangstellenden voor de beoefening van de luchtvaart als sport en
de bouw van een clublokaal op vliegveld Schiphol. De Club gaat voortvarend te werk: na een
propaganda-avond op 8 maart 1933 kan de club 60 nieuwe leden verwelkomen. Het clubhuis
wordt al op 23 september van datzelfde jaar met een daverende luchtshow geopend. Hoogtepunt
van de opening is de testvlucht die Anthony Fokker samen met prins Hendrik maakt in zijn
nieuwe F XX. Naast de vereniging van amateur-vliegeniers houdt de Club lezingen op het
gebied van de luchtvaart en organiseert zij vliegtochten en wedstrijden. Een van de jaarlijks
terugkerende evenementen is de wedstrijd om de wisselprijs genaamd de ’zilveren vleugel van
Amsterdam’. Doel van deze vliegwedstrijd is de kennis van de luchtnavigatie en behendigheid
in het omgaan met een vliegtuig te bevorderen.
Het archief is in 2009 verworven en beslaat circa 10 cm. Het archief bevat een album met
foto’s, documentair- en archiefmateriaal en diverse losse stukken.

Inventaris
1 Toespraak van voorzitter E. Crone gehouden tijdens een propaganda-avond ter werving
van leden, met concept 1933 1 omslag
2 Concept-statuten en huishoudelijk reglement 1933 ca. 1 katern
3 Jaarverslagen, zie voor de ontbrekende jaren het album onder inventarisnummer 4 1933
- 1939 1 omslag
4 Album met foto’s, documentair- en archiefmateriaal van en betreffende de Amsterdamsche Aero Club 1933 - 1940 1 deel
5 Rondschrijvens en uitnodigingen aan de leden 1941 - 1942 1 omslag
6 Wedstrijdreglementen van de wedstrijd om de wisselprijs de ’zilveren vleugel van Amsterdam’, georganiseerd in samenwerking met de Gooi-Stichtse Aero Club 1949 - 1953 1
omslag
7 Overlijdensbericht van S. de Mul, mede-oprichter van de Gooi-Stichtse Aero Club 1969
ca. 2 stukken
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