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                             Exploitatierekening Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY per 31-12- 2018 
Donaties  €     95.266,18   Verenigde Vleugels     €                4.674,79  
Donaties teruggevorderd  €      (1.580,05)  Kosten bet. Verkeer van Lanschot   €                      38,88  
Jaarlijkse Donatie "1" (5 jaar)   €       3.000,00   Kosten bet. Verkeer     €                    128,71  
Jaarlijkse donatie "2"(5 jaar)  €           800,00   Giften SEC       €              67.452,00  
van Lanschot afschr. neg. Saldo  €             42,89   Diversen       €                1.927,00  
     Kwijtschelding schuld inz. lening "1"   €                3.000,00  
     Kwijtschelding schuld inz. lening "2"   €                    800,00  
     Batig saldo     €              19.507,64  
 Totaal   €     97.529,02         €              97.529,02  

            
            
                                              Balans Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY per 31-12-2018 
Banksaldo ING  €     25.627,79   Vermogen       €              25.627,79  
Lening aan SEC inz. Donaties  €       2.400,00   Lening verstrekt door donateur “2"    €                2.400,00  
            
   €     28.027,79         €              28.027,79  
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Toelichting op de Exploitatierekening van de Stichting Vrienden van de Stichting Catalina PH-PBY 2018   
  
Bankrekeningen en Vermogen 
Het vermogen van de SVC bestaat uit het saldo op de overgebleven ING-bankrekening. 
Eind 2018 is de rekening van de SVC bij van Lanschot gesloten. Het negatieve saldo is door van Lanschot als kosten afgeboekt. Daarmede 
verschijnt het als een bate in de exploitatierekening. 
 
Donaties     
Deze zijn gestegen van € 89.949,17 tot € 95266,18. De stijging is te danken aan bijdragen van 2 bedrijven en van een bijdrage van de nieuwe 
eigenaar van de Catalina. Daarnaast heeft de SVC 2 legaten van ieder € 10.000 ontvangen van dezelfde persoon. De namen van donateurs die 
periodiek giften verstrekken zijn geanonimiseerd i.v.m. de wet AVG.    
   
Verenigde Vleugels     
Deze kostenpost is vrijwel gelijk gebleven.    
   
Giften SEC     
Gedurende 2018 daalden de giften aan de SEC van € 92.300 tot € 67.452. Het exploitatietekort van de Stichting Vrienden ad € 8122,73 sloeg in 
2018 om naar een batig saldo van € 19.507,64. In aanmerking nemend dat de Stichting Vrienden conform haar statuten haar baten aanwendt 
ter ondersteuning van de SEC bleef het niveau van de ondersteuning c.q. potentiele ondersteuning aan de SEC per eind 2018 ongeveer gelijk.
   
Diversen     
Deze kostenpost bestond aan een aantal IT-betalingen alsmede een betaling aan door de DDA voor geleverde diensten.  
 
   
Toelichting op de Balans van de Stichting Vrienden van de Stichting Catalina PH-PBY 2018   
   
Leningen aan de SVC 
De leningen zijn ontstaan doordat donateurs hebben toegezegd gedurende 5 jaar een bedrag aan de Stichting schenken.  Het totaal van deze 
giften over 5 jaar is in één keer naar de Stichting overgemaakt. Dit resulteert in een situatie waarbij 80% van het overgemaakte bedrag geleend 
wordt. De leningen worden jaarlijks met 20% afgelost uit een gift ten bedrage van 20% van het overgemaakte bedrag. Lening "1" is in 2018 met 
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een laatste gift verrekend en is daarmee afgelost. Op lening "2" ad € 4000 is inmiddels € 1600 afgelost middels een periodieke gift van € 800. 
Resteert een lening eind 2018 groot € 2400.   
Het totaal van de periodieke schenkingen is als gift overgemaakt naar de SEC. De SEC ontvangt op haar beurt synchroon weer een lening van de 
Stichting Vrienden die op gelijke wijze wordt afgelost als de leningen verstrekt aan de SVC.     
 
 
 
Ontwikkeling aantal donateurs. 
 
Het feit dat gedurende 2018 aanzienlijk minder gevlogen werd met donateurs leidde tot een forse afname van het aantal. Zie onderstaande 
tabel. 

Jaar Toe-/afname Aantal donateurs 

2013  27  224  
2014  61  285  
2015  86  371  
2016  66  437  
2017  180  617  
2018  (252) 365 


