
 

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2022  
 

Algemeen 

Het bestuur heeft de afgelopen periode actief aandacht besteed aan de contacten binnen het netwerk 

van Stichting Vrienden van Estinea. Dit heeft er onder andere er in geresulteerd dat er een idee 

geopperd is om een “Vrienden” netwerkborrel te organiseren in het najaar 2022. Verdere uitwerking 

en informatie volgt.  

 

Bestuurszaken 

Op 15 juni hebben we afscheid genomen van de bestuursleden dhr. T. (Theo) Verhoeven en dhr. R. 

(Richard) Krabben. Erg jammer dat we afscheid hebben moeten nemen, we zullen hen missen, zeker 

vanwege hun enorme actieve betrokkenheid. We wensen hen alle goeds toe en verliezen hen zeker 

niet uit het oog.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 2de kwartaal van 2022 zijn geen aanvragen ingediend. 

 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. Een nieuw wervingsplan ‘MijnEigenPlan’ is akkoord bevonden door het bestuur van Stichting 

Vrienden van Estinea. Eind november begin december is een aantal bedrijfsvrienden 

persoonlijk benaderd. In totaal is € 19.700,00 toegezegd en  overgemaakt op de bankrekening 

van Stichting Vrienden van Estinea.  

In de maanden maart, april en mei hebben we aanvragen richting fondsen gedaan om het 

uiteindelijke wervingsbedrag van deze fondsen toegezegd te krijgen. Tot nu toe hebben we 

geen afwijzing ontvangen. Het lijkt er op (hoe spannend ook) dat we geduld moeten hebben.  

2. Een aantal bedrijfsvrienden heeft in het afgelopen kwartaal hun jaarlijkse bijdrage voor de 

activiteiten van Stichting Vrienden van Estinea verhoogd. We zijn blij met deze ontwikkeling 

en besteden binnen niet al te lange tijd op gebied van PR en communicatie er meer aandacht 

aan.   

 

 

 

  



Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

- Overhandiging start Bravo – Fit en Vitaal (gezonde leefstijl) voor cliënten van Estinea in 

samenwerking met Stichting De Graafschap Verbindt op 28 april.   

- Symbolische overhandiging “muziekuurtje” woonlocatie Polstraat in Aalten op 11 mei. 

- Overhandiging E-tandem woonlocatie Stationsstraat in Aalten op 27 mei. 

 

Opmerking: 

Bij de symbolische overhandiging van het “muziekuurtje” voor de oudere cliënten woonlocatie 

Polstraat in Aalten hebben we vernomen dat er weinig ontmoetingsevenementen zijn voor oudere 

cliënten van Estinea. Afgesproken is dat er plan gemaakt wordt om voor de oudere cliënten van 

Estinea 1 en of 2 keer per jaar een gezellige muziek of recreatie middag te organiseren. Dit initiatief 

wordt de aankomende tijd verder uitgewerkt.    

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

1/ Het bestuur heeft met de Stichting Eshuisfoundation - Hengelo een eerste intentie tot 

samenwerking besproken, in de komende periode wordt deze samenwerking verder geformaliseerd.  

2/ Handicap.nl start eind september met de jaarlijkse collecte week, er wordt een nieuwe wijze van 

collecteren geïntroduceerd. Verder nemen we voor het eerst deel aan de landelijke PR campagne 

Handicap.nl van dit jaar.  

3/ Het bestuur van Stichting Paastoertocht heeft contact gezocht met het bestuur van Stichting 

Vrienden van Estinea in verband met het organiseren van een ATB fietstocht in het najaar 2022 (een 

jaarlijks georganiseerde donatie fietstocht t.b.v. Stichting Vrienden van Estinea). Na allerlei 

inspanningen om vrijwilligers te werven is het bestuur van Stichting Paastoertocht hier niet in 

geslaagd. Dit was de reden waarom de Paastoertocht dit voorjaar niet heeft kunnen plaatsvinden. In 

samenwerking met de werkgroep Fit en Vitaal van Estinea en het bestuur van Stichting Vrienden van 

Estinea gaan we kijken op welke wijze we de organisatie van de Paastoertocht 2022 wel rond kunnen 

krijgen zodat de toertocht in dit najaar toch kan door gaan.  

 

Op 30 juni 2022 heeft Stichting Vrienden van Estinea;  

101 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

 

  



Financiën 2e kwartaal 2022   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2021, eindsaldo   + €   81.942,00 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2022, eindsaldo   + €   24.577,00 

 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2022 

Bijdrage ‘Vrienden’   €      24.577,00 

Rente                                                                                               €             0,00 

Totaal        +  €     24.577,00 

        ============ 

 

 

Uitgaven t/m 2e kwartaal 2022 

Rabobank – kosten 1e t/m 2e kwartaal 2021         €            49,00 

Organisatiekosten                                                                              €          358,00 

Projectaanvragen €       3.102,00 

Totaal                                                                                           -   €       3.509,00 

                                                                                                       ========== 

 

Op 30 juni 2022, bankrekeningsaldo totaal: +  €    208.033,00 


