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Donaties  €                           5500,00   Kosten bet. Verkeer       €    139,91                            

     Telefoon/ ADEKO Website    €      329,96                           

    Landingsgeld S11    €      58,95                        

   Belastingdienst      €     1686,00  

     Voordelig saldo       €    3285,19  

Totaal  €                            5500,00         €     5500,00 

      

                                                                         Balans Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY per 31-12-2020     

Banksaldo ABN  €                            5226,99   Vermogen       €     3726,99 

  €                                Lening         €     1500 

          

Totaal  €                           5226,99         €     5226,99                          

 

 

 

Toelichting op de Exploitatie Rekening van de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY 2020 

 

Bankrekening en Vermogen  

Het vermogen bedraagt eind 2020 € 3.726,99. Vergeleken met een vermogen van € 441,80 

per eind 2019 is het gestegen met € 3285,19, zijnde het voordelig saldo 2020. Het is gelijk 

aan het saldo op de ABN bankrekening per 31-12-2020 minus de schuld aan R.P. Leeflang. 

 

Donaties 

Ontvangen donaties zijn in. 2020 weer verder gedaald van tot €11.500,- per eind 2020. In dit 

bedrag is een bedrag van € 6.000, - begrepen dat bestaat uit Periodieke Giften, waarbij het 

totaal van de periodieke giften in een keer is overgemaakt. Dit resulteert in een gedurende 

de giftperiode van 5 jaar in een vordering van de gever op de SEC. Deze vordering wordt 

jaarlijks afgelost met de periodieke gift. In de jaarrekeningen van de SEC worden de 

periodieke giften waarbij cash up-front gestort wordt echter als een eenmalige gift geboekt. 

De daling van de donaties was een direct gevolg van de verkoop van de Catalina door 

eigenaar Catalina PBY B.V.  Daarmee heeft de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY (SEC) de 

exploitatie van de Catalina beëindigd waardoor de noodzaak middelen voor de exploitatie 

van de Catalina te verwerven grotendeels verviel. Wel heeft de SEC schenkingen nog hard 

nodig om de met de exploitatie van de Catalina opgelopen tekorten in te lopen.  De SEC 

heeft inmiddels een ex Marine Luchtvaartdienst Fokker S11 in exploitatie genomen. De S11 

wordt gehuurd van de heer Dros. Zij hebben een donatie van € 5.000 gedaan als bijdrage in 

de onderhoudskosten. 

Giften SVC 

Giften van de Stichting Vrienden van de Catalina hebben zich in 2020 beperkt tot een bedrag 

van € 500. 

                                                          Exploitatierekening Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY per 31-12- 2020 


