
 
 

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2020  
 

Algemeen 

Gelukkig is er een positieve ontwikkeling rondom het indammen van het Coronavirus. Voor iedereen 

geldt nog steeds alert te zijn. Cliënten mogen gelukkig weliswaar onder voorwaarden meer naar 

buiten, het doet je goed te zien hoeveel plezier de cliënten daaraan beleven. We hopen dat we de 2de 

helft van 2020 het Coronavirus onder de duim te hebben.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur zoekt een enthousiaste kandidaat voor het bestuur. Bij voorkeur uit de regio Twente zodat 

de regio’s goed vertegenwoordigd worden binnen het bestuur. Door het Coronavirus is het werven van 

een kandidaat bestuurslid op een laagpitje komen te staan.  

 

Het bestuur heeft eerste afspraken gemaakt om in 2020 te starten met het werven van nieuwe 

donateurs. In verband met de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis zijn alle wervingsactiviteiten 

tijdelijk gestopt.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 2de kwartaal van 2020 waren er de volgende aanvragen: 

• De theatergroep Spelen! heeft een vooraankondiging gedaan door een aanvraag speciale 

headsets voor te leggen aan het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea (nog niet 

afgerond). 

• Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aanvraag gehonoreerd voor een 

knutsel- en beweegpakket voor cliënten die wonen bij Estinea. 

• Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aanvraag gehonoreerd voor een 

knutselpakket voor cliënten die ambulante ondersteuning krijgen of alleen naar dagbesteding 

gaan. 

• Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aanvraag gehonoreerd voor 

montage carbonaatschermen op 21 duofietsen en 9 rolstoelfietsen zodat er veilig en 

beschermd door vrijwilligers, familie en medewerkers met cliënten gefietst kan worden. Het 

Naoberfonds van de gemeente Aalten heeft deze aanvraag financieel mede ondersteund. 

• Er is een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor het participatie project Fit en 

Vitaal voor cliënten van Estinea in samenwerking met de voetbalorganisatie “De Graafschap” 

uit Doetinchem, voor de duur van een jaar (najaar 2020- voorjaar 2021).  

 



Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. We willen cliënten structureel helpen met hun laaggeletterdheid. Twee vrijwilligers hebben zich 

aangemeld voor praktische ondersteuning aan cliënten. We zijn met deze aanmelding erg blij. Op 

dit moment onderzoeken we welke fondsen een donatie willen doen. Bij het fonds ‘Taal voor het 

Leven’ wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om de vrijwilligers gratis de cursus Taalcoach 

aan te bieden. Hiermee kunnen ze ondersteuning geven aan mensen met een (verstandelijke) 

beperking die een taal (lezen en schrijven) achterstand hebben.  

2. We onderzoeken of we met de inzet van digitale communicatieborden cliënten kunnen helpen om 

zelfstandiger en communicatief vaardiger kunnen worden. Mogelijk kunnen we ze helpen met hun 

persoonlijke ontwikkeling in zelfstandigheid en met hun ontwikkeling op het gebied van sociale 

vaardigheden.  

 

Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

26 september, tijdens NL burendag, wordt door het bestuur het nieuwe dierenverblijf aan woonlocatie 

Hogestraat officieel overhandigd. 

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Samen met het bestuur van ‘Paardrijvereniging voor mensen met een beperking – Achterhoek’ waar 

ook een aantal cliënten van Estinea actief paardrijden, zoeken we een geschikte locatie om een aantal 

paarden te kunnen stallen en met enige regelmaat gereden kan worden. Op dit moment zijn er door 

de Coranacrisis geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Voor dit jaar gaat de ATB – fietstocht georganiseerd door stichting Paastoertocht niet door. Zij hopen 

in het voorjaar 2021 een ATB – fietstocht te organiseren.  

 

Aantal Vrienden SVvE 

Op 30 juni 2020 heeft Stichting Vrienden van Estinea 93 Vrienden, waarvan 16 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 2e kwartaal 2020   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2019, eindsaldo                        + € 129.290,00 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2020, eindsaldo                                    + €   20.748,00 

 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2020 

Donatie ‘Vrienden’         €       2.549,00 

Bijdrage Particulieren       €          150,00 

Donatie website       €          200,00 

Bijdrage Paastoertocht / Sensomotorische spelruimte   €       1.500,00 

Bijdrage ouders binnentuin Groenloseweg     €       4.850,00 

Donatie binnentuin Groenloseweg – Roelvinkfonds   €       7.500,00 



Donatie binnentuin Groenloseweg – Fonds SFO   €      4.000,00 

                  ______________ 

                                                                                                +  €     20.748,00 

               =========== 

    

Uitgaven t/m 2e kwartaal 2020 

Rabobank – kosten 2e kwartaal 2020     €          33,00 

Aansprakelijkheidsverzekering tot december 2020   €        268,00 

Organisatiekosten       €        398,00 

         ___________ 

Totaal             - €        696,00   

            ========= 

 

Op 30 juni 2020, bankrekeningsaldo totaal:              +  €   173.059,00 

 

 


