
 
 

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2018  
 

Algemeen 

 

Nieuw wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

Net voor aanvang van de vakantieperiode hebben we het totaal bedrag wat nodig is voor de realisatie 

van de “Bewegingstuin”, binnen gekregen. Een fantastisch bericht, we kunnen starten met de 

uitvoeringsplannen en we hopen in het voorjaar 2019 de “Bewegingstuin” aan de Slaadreef te  

openen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de realisatie van de 

“Beweegtuin”.   

 

Bedrijfsvrienden 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea en een aantal medewerkers van het centraal bureau 

hebben nieuwe  “Bedrijfsvrienden” geworven. Op dit moment krijgen we nog steeds nieuwe donateurs 

binnen. In het laatste kwartaal kunnen we de balans opmaken en het aantal nieuwe “Bedrijfsvrienden” 

bekend maken.  

 

Bestuurszaken 

Op de bestuursvergadering van 19 september heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea 

officieel afscheid genomen van de heer M. (Martin) Veldhuizen (voorzitter) en de heer B. (Bert) van 

Asselt (bestuurslid). Beiden werden uitvoerig bedankt voor hun actieve inzet die tot prachtige 

resultaten hebben geleid. Verder heeft het bestuur op 19 september 2018 de heer H. ( Henk) 

Hartemink benoemd als bestuurslid en hem tevens gevraagd om de taken als voorzitter van Stichting 

Vrienden van Estinea op zich te nemen. De heer Hartemink heeft zich voor de bestuursfunctie en voor 

het voorzitterschap beschikbaar gesteld. De bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea hebben 

de heer Hartemink benoemd als bestuurslid en hem tevens benoemd tot voorzitter.  

 

Gehonoreerde aanvragen:  

In het 3de kwartaal van 2018 heeft de locatie Vondelstraat hun aanvraag voor de realisatie van de  

ontmoetingstuin gehonoreerd gekregen.   

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

• In dit 3e kwartaal 2018 werd met andere organisatie gekeken naar wervingsprojecten die 

ondersteuning verdienen op gebied van fondsenwerving en sponsoring. Vaak zijn cliënten en 



medewerkers van Estinea betrokken bij deze projecten en hebben een belang bij de realisatie 

van deze nieuwe wervingsprojecten in samenwerking met andere (zorg) organisaties.  

 

Financiën t/m 3e kwartaal 2018   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2017, eindsaldo                        + €  18.723,00 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2018, eindsaldo                                    + €131.429,00 

  

 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2018 

Donatie “Vrienden”         €     2.950,00 

Bijdrage particulieren       €          95,00 

Donaties duofiets locatie Weverstraat Winterswijk   €        495,00 

Bijdrage “Beweegtuin”       €     7.061,00 

Bijdrage gemeente Aalten / Noaberfonds    €     5.000,00 

Nalatenschap mevrouw Te Grotenhuis     €   57.008,00 

Bijdrage beweegtuin Vailiantfonds     €   15.000,00 

Bijdrage beweegtuin Roelvinkfonds     €   15.000,00 

Bijdrage beweegtuin SFO      €   15.000,00 

Bijdrage beweegtuin NSGK fonds (toegezegd € 15.000,00)   €   12.000,00 

Bijdrage beweegtuin Handicap.nl (toegezegd € 7.500,00)  €     3.750,00 

Bijdrage beweegtuin Wam en van Duren    €     1.500,00 

Bijdrage beweegtuin Arjo      €        250,00 

Bijdrage Vtel        €        600,00 

Bijdrage beweegtuin Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn  €        200,00 

Bijdrage beweegtuin donatie Ziekenzondagdienst NH kerk   €        434,00 

Bijdrage voor SVvE/ kerstmarktmuntjes 2017    €          85,00 

___________ 

                                                                                                +  €  131.429,00 

               =========== 

    

Op 30 september 2018, rekeningsaldo totaal:          +  € 278.301,00 

 

 

  



 

Uitgaven t/m 3e kwartaal  2018 

Rabobank – kosten 4de kwartaal 2017     €         33,26 

Rabobank – kosten 1e en 2e  kwartaal 2018    €        136,94 

Aansprakelijkheidsverzekering tot december 2018   €        520,00 

Duofiets Weverstraat Winterswijk     €     5.393,40 

Funtrain Jachtlaan       €   12.171,40 

Speciale Smart TV’s Slaadreef 43     €     3.276,00 

Project beeldz./iPad Slaadreef 17 -19     €        359,00 

Diversen (spandoek – drukwerk – vakblad – etc.)   €        942,83 

Aanleg erfafscheiding “Beweegtuin”     €     1.807,34 

Tuingereedschap “Beweegtuin”      €        400,00 

Belastingdienst (nalatenschapsafwikkeling)    €        187,00 

Westerveld en Vossers (accountantskosten)    €        701,80 

         ___________ 

Totaal             - €   25.928,97   

         ========= 

       

 


