
         

 

  

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2016  

 

Algemeen 

 

Open mijn wereld 

In april 2016 heeft Stichting Vrienden van Estinea en zorgorganisatie Estinea financiële 

verantwoording afgelegd over de uitvoering van het wervingsproject “Open mijn Wereld”. De fondsen 

zijn zeer tevreden over de wijze waarop veel collega’s zich ingezet hebben en de wijze waarop we de 

donaties en schenkingen besteed hebben.  

 

Elektrokar 

De 2e elektrokar voor mensen met een beperking uit Dinxperlo en Süderwick kan bijna gerealiseerd 

worden. De afgelopen tijd is door de werkgroep  met veel enthousiasme gewerkt om de laatste 5.000 

euro als donatie binnen te krijgen. We hopen het 3e kwartaal te kunnen melden dat het 

wervingsproject aanschaf 2e elektrokar gerealiseerd kan worden.   

 

Bewegingstuin 

De bewegingstuin een nieuw wervingsplan; een wervingsplan waarin vitaliteit – bewegen voor mensen 

en een (ernstige meervoudige) beperking centraal staat. De beweegtuin  komt op het terrein van de 

Slaadreef in Aalten. Een tuinarchitecte heeft een mooi ontwerp getekend en ze heeft goed gekeken 

naar (reële) benodigde kosten voor de nieuwe bewegingstuin. De werkgroep heeft nu een goede basis 

om keuzes te maken en belangrijke prioriteiten te stellen om een Case for Support te schrijven voor 

de fondsen en voor sponsoren.  We hopen in het 3e kwartaal te mogen berichten dat we gestart zijn 

met het nieuwe wervingsproject “beweegtuin” woonlocaties Slaadreef in Aalten.  

 

Opmerking: 

Eén maal in de 14 dagen heeft de coördinator een overleg met de collega’s PR& Communicatie van 

Estinea zij helpen mee de PR activiteiten rondom wervingsacties van Stichting Vrienden van Estinea te 

plannen en uit te voeren.  

 

Sportdag en Spel- en activiteitendag 

De Sportdag (11 juni) en Spel- en activiteitendag (15 juni) waren weer een groot succes. Beide dagen 

worden gesponsord door Stichting Vrienden van Estinea. De dagen werden georganiseerd en 



ondersteund door de werkgroep vitaliteit van Estinea. Mede door de vele vrijwilligers die  

meegeholpen hebben, waren deze dagen weer succesvol.  

Op zaterdag 11 juni 2016 hebben we met elkaar mogen genieten van de Sportdag op het AZSV terrein 

in Aalten. De 100 deelnemers die meededen waren leerlingen van scholen uit de gemeente Aalten en 

mensen met een beperking woonachtig in de regio Oost Achterhoek. De wethouder Rijks van de 

gemeente Aalten was ’s middags aanwezig bij de sluiting van dit mooie evenement, de bestuurder van 

Estinea heeft de prijsuitreiking gedaan.  

Woensdag 15 juni was er een Spel- en activiteitendag voor mensen met een (ernstige meervoudige) 

beperking van de zorgorganisaties Estinea en Marga Klompé. Ongeveer 100 deelnemers hebben 

meegedaan aan deze Spel- en activiteitendag.  

Al met al waren deze dagen zeer succesvol, we kunnen terug kijken op een paar mooie en waardevolle 

dagen.  

 

Samenwerken De Tandem 

Op 20 juni 2016 heeft de coördinator van Stichting Vrienden van Estinea een gesprek gehad met een 

bestuurslid van Stichting wooninitiatief  “De Tandem” uit Hengelo, (een wooninitiatief voor mensen 

met een beperking). Deze stichting zoekt naar mogelijkheden van sponsoring en het aanschrijven van 

fondsen om het wooninitiatief te kunnen realiseren. In dit eerste gesprek hebben we met elkaar 

kennisgemaakt en ervaringen uitgewisseld. Zo als het er nu uitziet komt er een vervolg gesprek om 

vooral te kijken waarin Stichting “De Tandem” ondersteund en geadviseerd kan worden.   

  

Fietsestafette 

Bestuur van Stichting Vrienden van Estinea doet actief mee in de organisatie rondom het 

vitaliteitsproject “fietsestafette”. Op 2 augustus komt de werkgroep opnieuw bij elkaar om afspraken 

te maken op welke wijze we de fietsestafette het beste kunnen organiseren. Met contactpersonen van 

de locaties die meedoen aan de fietsestafette worden de plannen op 1 september 2016 

doorgesproken. Via intranet van Estinea en de website van Stichting Vrienden van Estinea kan 

iedereen lezen welke vorderingen we hebben gemaakt.   

Schrijft u het vast op in uw agenda de fietsestafette staat  gepland op zaterdag 24 september 2016.  

 

Op 18 april 2016 heeft Frontis uit Varsseveld de door hen ontwikkelde nieuwe website officieel online 

gezet. Het resultaat mag er zijn, oordeelt u zelf: www.vriendenvanestinea.nl         

 

Bestuurszaken 

Het bestuur is nog bezig om een tweetal bestuursleden te werven. Zij hoopt een tweetal vrouwelijke 

bestuurders enthousiast te krijgen om een bestuursfunctie te aanvaarden binnen het bestuur van 

Stichting Vrienden van Estinea.  

 

http://www.vriendenvanestinea.nl/


Op 20 juni heeft Eric Braamhaar (bekend als scheidsrechter eredivisie voetbal) aangeven lid van het 

comité van aanbeveling te willen zijn. Hij ondersteunt van harte de activiteiten van Stichting Vrienden 

van Estinea.  Het bestuur is blij met zijn aanbod om lid te worden van het comité van aanbeveling. De 

heer Braamhaar heeft ook een eigen foundation, deze foundation ondersteunt vitaliteit activiteiten 

voor G sporters: http://www.ericbraamhaarfoundation.nl/ 

 

Op dit moment kunnen we melden dat Stichting Vrienden van Estinea in totaal 26 nieuwe 

bedrijfsvrienden heeft. Binnenkort krijgen deze nieuwe bedrijfsvrienden de mogelijkheid om hun 

bedrijfslogo op de nieuwe website van Stichting Vrienden van Estinea te plaatsen.  

  

Gehonoreerde aanvragen 

- AED apparaat voor 10 jarig woonjubileum woonlocatie Oostervoort in Winterswijk – 21 mei 2016 

- Vitaliteitsproject fietsestafette – 24 september 2016 

- Sportdag 11 juni 2016 

- Spel- en activiteitendag 15 juni 2016 

 

Financiën 2e kwartaal 2016 /  

Ter vergelijk: 

Inkomsten en uitgaven 2e kwartaal 2015, eindsaldo            + € 66.343,00 

Inkomsten en uitgaven 2e kwartaal 2016, eindsaldo                         + € 51.627,00 

  

Donaties 2e kwartaal 2016 

Donatie “Vrienden”         €   4.220,00 (2015 € 1.935,00) 

Donatie Particulieren       €        80,00 

Fonds Nuts Ohra       €  25.000,00 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten crowdfunding   €    2.327,00 

Rabobank Coörperatiefonds      €    5.000,00 

Stiftung Ostermann       €  11.000,00 

G. Voetbaltoernooi Almelo (gereserveerd)    €       125,00 

Gemeente Oude IJsselstreek      €    1.500,00 

AED woonlocatie Oostervoort – Winterswijk    €    1.000,00 

Paastoertocht 2016       €       650,00 

G. Voetbaltoernooi – Hengelo      €       250,00 

Stichting Meedoen       €       375,00 

O.N.O. Zangvereniging Eibergen     €       100,00 

___________ 

                                                                                                 +   €  51.627,00 

 

 

http://www.ericbraamhaarfoundation.nl/


Uitgaven 2e kwartaal 2016 

Bankkosten                  €         21,00 

Aansprakelijkheidsverzekering                €       252,00 

Bankkosten        €         21,00 

AED bijdrage Oostervoort       €    1.754,00 

FVG Schuylenburg Silvolde      €       375,00 

Kempers flyers        €       348,00 

Rest. Stegers – Open mijn Wereld     €         26,00 

Catering Rusink – Open mijn Wereld     €       274,00 

Vakblad Fondsenwerven      €       101,00 

         ___________ 

                - €     3.172,00 

 

 

Op 9 augustus 2016, rekeningsaldo totaal:         +   € 223.476,00   

     


