
         

 

  

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2016  

 

Algemeen 

Elektrokar 

Op 1 maart 2016 is de eerste elektrokar officieel in gebruik genomen. Wethouder H. (Henk) Rijks 

heeft de  “eerste” rit  gereden met een (vrijwilliger) chauffeur. Nu al wordt veel gebruik gemaakt van 

de elektrokar, de gebruikers uit Dinxperlo en Süderwick zijn erg enthousiast.  

Op dit moment wordt intensief geworven om het laatste geld (zo’n € 5.000,00) dat nog ontbreekt om 

een tweede elektrokar te kunnen kopen. Vol goede moed en met veel enthousiasme denkt de 

wervingsgroep van Careaz in april het volledige bedrag bij elkaar te hebben voor de 2e elektrokar.   

 

Beweging-/belevingstuin 

Het nieuwe wervingsplan, een beweging-/belevingstuin (vitaliteit) dat op het terrein van de Slaaborg 

in Aalten zal worden aangelegd, heeft alle aandacht. Een aantal zaken rondom dit wervingsproject 

moet nader worden uitgezocht. Binnenkort komt de werkgroep “bewegingstuin” bij elkaar om het 

wervingsplan concreter uit te werken.  

  

Fietstocht estafette  

In dit 1e kwartaal van 2016 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea besloten om samen 

met de heer B. (Boudewijn) Inja een estafette fietstocht te organiseren. Het is de bedoeling om met 

cliënten, familie, vrijwilligers en buren van locatie naar locatie van Estinea te fietsen. Ook kan 

gewandeld worden met of zonder behulp van een rollator of kan de tocht gemaakt worden met een 

scootmobiel. Naast de aandacht voor vitaliteit en bewegen, is kennis maken en elkaar ontmoeten 

belangrijk. Tijdens de fietstocht zal het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea bij de deelnemers 

het ‘Vriend’ worden onder de aandacht brengen door de flyer mee te geven. 

 

De fietsestafette is gepland op zaterdag 24 september 2016. Momenteel wordt door een werkgroep 

(fietsestafette) onderzocht op welke wijze we de fietsestafette het beste kunnen organiseren.  

 

Winterswijkse en Aaltense uitdaging 

We hebben regelmatig contact met de organisatoren van de Winterswijkse  en Aaltense Uitdaging. We 

proberen daar waar mogelijk een “match” te verwezenlijken tussen een vraag van teams / locaties 

van Estinea en het bedrijfsleven (in dit geval Winterswijk en Aalten).  

 



Paastoertocht 

Op 28 maart is de jaarlijks Paastoertocht geweest, er waren 250 deelnemers dit keer. De opbrengst 

voor Stichting Vrienden van Estinea is nu nog niet bekend. Volgend jaar bestaat de Paastoertocht 10 

jaar. In het jubileumjaar 2017 wil het bestuur van Stichting Paastoertocht extra acties organiseren op 

2e Paasdag 2017 om er voor de deelnemers een leuke happening van te maken.  

 

www.vriendenvanestinea.nl 

Eind maart 2016 hebben Kim Elferink (medewerkers Estinea) en  de heer R. (Remy) Epskamp 

(bestuurslid van Stichting Vrienden van Estinea) de website tekstueel ingevuld zodat de website van 

Stichting Vrienden van Estinea officieel online kan gaan. Samen met de directie van Frontis en de 

voorzitter van Stichting Vrienden van Estinea wordt op 18 april de nieuwe website officieel online 

gezet. 

        

De collega’s van PR en communicatie hebben op verschillende momenten in dit 1e kwartaal in 2016 

ondersteuning gegeven aan diverse belangrijke wervingsactiviteiten. Via de laatst opgemaakte 

Nieuwsbrief (januari 2016), de nieuwe website, Spirit, Intranet en Facebook hebben we kunnen lezen 

bij welke activiteiten Stichting Vrienden van Estinea zoal betrokken is geweest.    

   

Bestuurszaken 

Het bestuur wil graag twee leden toevoegen aan het bestuur. Het bestuur hoopt een tweetal 

vrouwelijke bestuurders enthousiast te krijgen een bestuursfunctie te aanvaarden binnen het bestuur 

van Stichting Vrienden van Estinea.  

In de laatste bestuursvergadering van 24 februari is afgesproken dat er nagedacht wordt welke 

bekende “Nederlander- Achterhoeker” gevraagd kan worden om zitting te nemen in het comité van 

aanbeveling. Een paar suggesties zijn gedaan zoals bijvoorbeeld: zanger van Boh Foi Toch en of 

zanger van Normaal. 

 

Wervingsacties – nieuwe “Vrienden” 

Het zorgproject “Open mijn Wereld” heeft € 132.500,00 binnen. Dit bedrag was ook begroot. Op 24 

maart 2016 heeft een klein feestje plaatsgevonden met ongeveer 40 genodigden. De aanwezigen 

hebben kennis gemaakt met het Omivista – vloerprojectie en oogdetectiesysteem. Ze konden de 

systemen ook zelf uitproberen. Ook is een film vertoond. Het was een zeer succesvolle “afsluiting” van 

een mooi zorg-/wervingsproject “Open mijn Wereld”.  

 

Seniorcall 

Eind januari en februari 2016 heeft Seniorcall 22 nieuwe bedrijfsvrienden aan de Stichting verbonden. 

Dit heeft een bedrag ad € 3.600,00. opgebracht. De factuur die Seniorcall Stichting Vrienden van 

Estinea heeft gepresenteerd was € 2.800,00 (incl. BTW). We kunnen stellen dat de wervingsactie 

absoluut succesvol is geweest.  

http://www.vriendenvanestinea.nl/


 

Gehonoreerde aanvragen 

Het bestuur heeft in het 1e kwartaal 2016 geen aanvragen ontvangen. 

 

Financiën 1e kwartaal 2016 

Ter vergelijk: 

Inkomsten en uitgaven 1e kwartaal 2015, eindsaldo              + € 66.343,00 

Inkomsten en uitgaven 1e kwartaal 2016, eindsaldo                            + € 39.307,00 

 

  

Donaties 1e kwartaal 2016 

Donatie “Vrienden”          €      450,00 

Donatie Particulieren        €        30,00 

Fonds Nuts Ohra        €  18.750,00 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten crowdfunding    €    2.327,00 

Rabobank Coörperatiefonds       €    5.000,00 

Stiftung Ostermann        €  11.000,00 

G. Voetbaltoernooi Almelo (gereserveerd)     €       250,00 

Gemeente Oude IJsselstreek       €    1.500,00 

___________ 

                                                                                                          + €  39.307,00 

 

Op 31 maart 2016, rekeningsaldo totaal:           +     € 268.468,00 

 

 

         


