
                              Exploitatierekening Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY 2016

Donaties € 40.605,00 Verenigde Vleugels € 3.880,03

Donaties teruggevorderd € -790,00 Kosten bet. Verkeer € 453,80

Donatie heer van Dijk 2016 € 3.000,00 Subsidie SEC € 22.975,00

Subsidie SNA € 300,00

Kwijtschelding schuld SEC inz. Lening van Dijk € 3.000,00

Exploitatieoverschot € 12.206,17

Totaal € 42.815,00 € 42.815,00

                              Balans Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBT 2016

Banksaldo ING € 13.944,88 Vermogen € 14.242,88

Banksaldo van Lanschot € 298,00 Lening verstrekt door dhr. Van Dijk € 6.000,00

Lening aan SEC inz. Hr. Van Dijk € 6.000,00

Totaal € 20.242,88 € 20.242,88

Note 1 
In 2014 heeft de heer N. van Dijk de Stichting een bedrag ad € 15000 overgemaakt. Dit bedrag bestond uit een donatie ad € 3000  en een 
lening groot  € 12000, af te lossen in 4 jaar ad  € 3000 per jaar. De aflossing wordt jaarlijks aan de Stichting geschonken in de vorm van   
een donatie gelijk aan de jaarlijkse aflossing. Per 31-12-2015 is de lening middels de jaarlijkse schenking ad € 3000 verminderd tot € 
9000.In 2014 heeft de heer N. van Dijk de Stichting een bedrag ad € 15000 overgemaakt. Dit bedrag bestond uit een donatie ad € 3000  en 
een lening groot  € 12000, af te lossen in 4 jaar ad  € 3000 per jaar. De aflossing wordt jaarlijks aan de Stichting geschonken in de vorm van   
een donatie gelijk aan de jaarlijkse aflossing. Per 31-12-2015 is de lening middels de jaarlijkse schenking ad € 3000 verminderd tot € 9000  
Note 2: De Stichting heeft parallel aan de door de heer van Dijk aan de Stichting verstrekte lening hetzelfde bedrag geleend aan de 
Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY.  Per einde jaar 2016 is de lening aan de SEC verder verminderd tot € 6.000,00, 
 
 Note 2:  
De Stichting heeft parallel aan de door de heer van Dijk aan de Stichting verstrekte lening hetzelfde bedrag geleend aan de Stichting 
Exploitatie Catalina PH-PBY. € 6.000,00  



Exploitatie Catalina PH-PBY. € 6.000,00  
 
Note 3: 
Het vermogen van de Vriendenstichting is ten opzichte van 2015 (€ 2036,71) sterk gestegen door de sterk gesyegen inkomsten uit 
dobaties. ( ca €25000 in 2016 vs ca €41000 in 2015) . Begin 2017 is dit vermogen cf de doelstelling van de Stichting grotendeels 
geschonken aan de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY. 
 
 


