
         

 

  

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2016  

 

Algemeen 

Open mijn Wereld 

In het 3e  kwartaal zijn de laatste zakelijke afspraken rondom het wervingsproject “Open mijn Wereld” 

afgewikkeld.   

 

Elektrokar 

In Dinxperlo en Süderwick zijn op € 1.500,00 na alle donaties binnen om een 2e elektrokar te kunnen 

kopen. De 1e elektrokar heeft binnen de garantietermijn regelmatig kleine technische problemen. Met 

de leverancier wordt naar een passende oplossing gezocht.    

 

Beweegtuin 

De beweegtuin is een nieuw wervingsplan; een wervingsplan waarin vitaliteit – bewegen voor mensen 

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

Slaadreef in Aalten. Op dit moment wordt aan een Case for support gewerkt om het wervingsproject 

“Beweegtuin voor locaties Slaadreef” aan fondsen te kunnen voorleggen.  

 

Activiteit: Fietsestafette – “een kijkje bij de buren” 

Zaterdag 24 september 2016 hebben we een fietsestafette cq ‘kijkje bij de buren’ georganiseerd. Dit 

vond plaats in de plaatsen Aalten, Eibergen, Enschede en Winterswijk. Ouders, vrijwilligers, familie, 

medewerkers en cliënten konden wandelend of fietsend een ‘kijkje nemen bij de buren’. Ook was er 

een toertocht van 60 en 120 km, deze ging door alle plaatsen langs een aantal locaties. De 

bestuursleden hebben hun medewerking verleend om deze activiteit tot een succes te maken. 

Terugkijkend kun je zeggen dat het een groot succes is geweest, we hebben veel positieve reacties 

ontvangen van de deelnemers. 

 

Collecteweek Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

Bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft ondersteuning gegeven aan de collecteweek Fonds 

Verstandelijk Gehandicapten in de laatste week van september 2016. In de Gemeente Aalten heeft de 

collecte € 620,00 opgebracht in de Gemeente Haaksbergen € 1.316,00. Vijftig procent van de totale 

opbrengst  (á € 1.936,00 ) is voor Stichting Vrienden van Estinea. Een fantastisch bedrag met dank 

aan alle collectanten.  

 



 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur is er in geslaagd een nieuwe bestuurder te vinden namelijk de heer N. Nijhoff. Op 21 

september is de heer Nijhoff officieel aangetreden als bestuurslid. Het bestuur heet de heer Nijhoff 

van harte welkom.  

 

Comité van aanbeveling 

De heer H. (Hans) Keuper, muzikant bij de band Boh Foi Toch is sinds enkele weken lid geworden van 

het comité van aanbeveling Stichting Vrienden van Estinea.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

Reservering werving – vitaliteitsactiviteit “fietsestafette”                   €  2.500,00  

 

Financiën 

Financiën 3e kwartaal 2016  

Ter vergelijk: 

Inkomsten en uitgaven 3e kwartaal 2015, eindsaldo            + € 66.343,00 

Inkomsten en uitgaven 3e kwartaal 2016, eindsaldo                         + € 54.362,00 

  

Donaties 3e kwartaal 2016 

Donatie “Vrienden”         €    6.275,00 (2015 € 1.935,-) 

Donatie particulieren       €       160,00 

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)    €       250,00 

Gemeente Oude IJsselstreek      €    1.500,00 

AED woonlocatie Oostervoort – Winterswijk    €    1.150,00 

Paastoertocht 2016       €       650,00 

G Voetbaltoernooi – Hengelo      €       375,00 

Stichting Meedoen / tuinconcert Schuylenburg    €       375,00 

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

Team Bosuilstraat       €       450,00 

___________ 

                                                                                                 +   €   54.362,00 

Op 10 oktober 2016, rekeningsaldo totaal:         +   € 147.800,00 

 



 

Uitgaven 3e kwartaal 2016 

 

Stegers Aalten        €       303,80 

Sportprijzen – vaantjes fietsestafette     €       381,95 

Eindafrekening RDG “Open mijn Wereld”    €  95.000,00 

Rabobank          €         21,98 

Internationaal G voetbaltoernooi Bartelinkslaantje   €       725,00 

         ___________ 

Totaal         €   96.432,73 

         ========= 

       


