Jaarrekening van de
Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY 2019

Exploitatierekening Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY per 31-12- 2019
Donaties
€ 59.348,85 Kosten bet. Verkeer
€
143,01
Donaties teruggevorderd
€ (10.000,00) Giften SEC
€ 73.000,00
Jaarlijkse donatie (1) afgewikkeld €
Diversen
€
95,59
Jaarlijkse donatie (2) cash up-front €
800,00 Kwijtschelding schuld inz.lening "2" €
800,00
Jaarlijkse donatie (3) cash up-front €
600,00 Kwijtschelding schuld inz.lening "3" €
600,00
Nadelig saldo
€ 23.889,75
Totaal

€ 74.638,60

€ 74.638,60

Balans Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY per 31-12-2019
Banksaldo ING
€ 1.738,04 Vermogen
€
lening aan SEC inz. Donaties
€ 4.000,00 Lening verstrekt door donateur "2" €
Lening verstrekt door donateur "3" €
€

5.738,04

Toelichting op de Exploitatierekening van de Stichting Vrienden van de Stichting Catalina PH-PBY 2019
Bankrekening en Vermogen

€

1.738,04
1.600,00
2.400,00
5.738,04

Het vermogen bedraagt eind 2019 €1738,04. Het is gelijk aan het saldo op de overgebleven ING bankrekening.
Donaties
Ontvangen donaties zijn sterk gedaald van €93.686,13 in 2018 tot € 50.563,26. In dit bedrag is een bedrag van € 1.400 begrepen dat
bestaat uit Periodieke Giften, waarbij het totaal van de periodieke giften in een keer is overgemaakt. Dit resulteert in een vordering
van de gever op de SVC. In het eerste jaar bedraagt deze vordering 80% van het totaal van de periodieke giften. Deze vordering
wordt jaarlijks afgelost met de periodieke gift. In het vijfde jaar is de vordering volledig afgelost.
De daling van de donaties was een direct gevolg van de verkoop van de Catalina door haar 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 verviel. Wel heeft de SEC schenkingen nog hard nodig om de met de exploitatie van de
Catalina opgelopen tekorten in te lopen.
Verenigde Vleugels
Met het stopzetten van de exploitatie van de Catalina is het groepsabonnement op Verenigde Vleugels opgezegd.
Giften SEC
Gedurende 2019 stegen de giften aan de SEC van € 67.452 in 2018 tot € 78.000. Deze giften waren hoogst welkom omdat de SEC de
afgelopen 3 jaar de Catalina nauwelijks met donateurs kon laten vliegen door maatregelen van de ILT en de gevolgen van een
noodlanding, waarbij het neuswiel beschadigd raakte. Doordat de SVC een groter bedrag aan de SEC doneerde dan zij zelf aan
donaties ontving, daalde het vermogen van Vriendenstichting van € 25.627,79 tot € 1738,04.
Diversen
Evenals in 2018 bestaat deze post uit een betaling voor een software licentie.

Toelichting op de Balans van de Stichting Vrienden van de Catalina PH-PBY 2019
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 aan 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 een laatste gift verrekend en is daarmee afgelost. Op lening "2" ad € 4000 is
inmiddels € 2400 afgelost middels een periodieke gift van € 800. Resteert een lening eind 2019 groot € 1600. Lening "3" vloeit voort
uit een in 2019 gecontracteerde periodieke gift die over 5 jaar in totaal €3000 zal bedragen. Over 2019 bedroeg de gift €600. Er
resteert een uitstaande lening van €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.

