
 
            

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2022    
 

Algemeen 

In eerste kwartaal 2022 hebben we stap voor stap afscheid genomen van de coronamaatregelen.   

Gelukkig is het weer mogelijk elkaar fysiek te ontmoeten en hopelijk blijft dit zo.  

  

Bestuurszaken 

In de bestuursvergadering van 23 februari 2022 zijn de kandidaat-bestuursleden mevrouw L. (Linda) 

Ostendorp en de heer H. (Hans) Roescher benoemd als bestuurslid van Stichting Vrienden van 

Estinea, het bestuur feliciteert hen met de benoeming.  

Tijdens deze bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van de heer Th. (Theo) Verhoeven, 

het bestuur dankt hem voor zijn jarenlange inzet. De heer Roescher neemt zijn functie als 

penningmeester over. 

Door omstandigheden is het nieuwe wervingsplan voor nieuwe donateurs en vrienden van Stichting 

van Estinea, inclusief een actueel PR - actieplan opgeschoven naar het 3de kwartaal 2022.   

De voorbereidingen om de jaarrekening 2021 af te ronden zijn in volle gang. Het concept wordt in de 

bestuursvergadering van 13 april 2022 ter goedkeuring aan de bestuursleden aangeboden.  

De heren Hartemink en Van Veen hebben een oriënterend gesprek gevoerd met de Stichting Eshuis 

Foundation uit Hengelo. Ze hebben gekeken waar we elkaar kunnen ondersteunen met betrekking tot 

de “Goede Doelen” en ontwikkeling van maatschappelijk en sociale activiteiten voor mensen met een 

verstandelijke beperking in de regio Twente.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 1ste kwartaal van 2022 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: 

• Ombouw e-bike tandem woonlocatie Stationsstraat Aalten  

• Samenwerking Fit en Vitaal (gezonde leefstijl) voor cliënten van Estinea versus Stichting De 

Graafschap Verbindt. 

Opmerking: 

• De cursus stoppen met roken voor cliënten is afgerond, er wordt een evaluatie moment 

gepland en daarvoor wordt een bestuurslid van Stichting Vrienden van Estinea uitgenodigd.  

  



 

 

 

 

 

Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

- Duofiets voor cliënten werk & activiteiten locatie Slaadreef 41 Aalten, d.d. 18 maart jl. 

 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties “MijnEigenPlan” 

1. Op donderdag 17 februari hebben de bedrijfsvrienden officieel de cheques overhandigd voor het 

wervingsproject “MijnEigenPlan” voor een totaalbedrag van € 9.700,00. 

2. De aangeschreven fondsen voor een donatie aan het wervingsproject “MijnEigenPlan” hebben 

positief gereageerd, hopelijk wordt de aanvraag in de beoordeling ook positief beantwoord 

3. Op diverse manieren hebben we de recente ontwikkelingen met betrekking tot het wervingsproject 

“MijnEigenPlan” ondersteund met de nodige PR- activiteiten. Te denken valt aan: berichten website 

Stichting Vrienden van Estinea, een bericht op de website van Estinea, berichten op LinkedIn, 

berichten op Facebook, radio-interview regio Achterhoek. 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Stichting Aaltense Uitdaging heeft contact met ons gezocht, we hebben voor hen bemiddeld voor het 

gebruik van een depot voor opslag hulpgoederen - Oekraïne. 

 

Aantal Vrienden 

Op 31 maart 2022 heeft Stichting Vrienden van Estinea 101 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

  



 

Financiën 1e kwartaal 2022   
Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2021, eindsaldo  + €   81.942,00 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2022, eindsaldo   + €   12.941,00 

 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2022 

Bijdrage ‘Vrienden’   €      12.941,00 

Rabo rendement  €            94,00 

                                                                                                      _____________ 

         +  €      13.035,00          

=========== 

 

Uitgaven t/m 1e kwartaal 2022 

Rabobank – kosten  t/m 1ste  kwartaal 2022   €           18,00 

Organisatiekosten 2022                                                                 €         358,00 

Kosten muziekuurtje woonlocatie Polstraat Aalten                               €         208,00 

                                                                                                         ___________ 

Totaal                                                                                              €         584,00 

                                                                                                  ========== 

 

Op 31 maart 2022, bankrekeningsaldo totaal:        +  €   199.326,00 
 

Opmerking: 

Het bankrekeningsaldo is opgesplitst: 

1/ Rekeningcourant:          €   99.667,00 

2/ Bedrijfsspaarrekening:   €   99.660,00 

                                          _________ 

Totaal:                              € 199.326,00  

                                        ======== 


