
 

 

Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2016  

 

Algemeen 

 

Nieuw wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

In het 4de  kwartaal heeft het bestuur op 23 november akkoord gegeven aan het wervingsproject 

“Beweegtuin” Slaadreef. Er is een Case for Support inclusief begroting voorgelegd aan het bestuur Dr. 

Vaillantfonds. We hebben van het Dr. Vaillantfonds nog geen toezegging of afwijzing mogen 

ontvangen.  

 

Elektrokar 

Het geldbedrag voor de 2e elektrokar voor mensen met een beperking uit Dinxperlo en Süderwick is 

binnen. De 1e elektrokar heeft binnen de garantie termijn regelmatig kleine technische problemen met 

de leverancier wordt naar een passende oplossing gezocht. Omdat de 1e elektrokar regelmatig 

technische problemen heeft, wordt gewacht met de aanschaf van een 2de elektrokar.    

 

Activiteit: Fietsestafette – “een kijkje bij de buren” 

De fietsestafette die in september heeft plaatsgevonden, was een groot succes. Deze activiteit gaat 

een vervolg krijgen in 2017. Er zijn plannen om in 2017 de fietsestafette “een kijkje bij de buren” in 

de gehele regio waar Estinea als zorgorganisatie actief is, te organiseren. Stichting Vrienden zal weer 

actief aanwezig zijn om vrienden te werven.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur gaat Stichting Paastoertocht ondersteunen in het organiseren van het 10 jarig jubileum 

Paastoertocht. Op dit moment zijn er gesprekken met het bestuur van Stichting Paastoertocht om te 

kijken waarin ondersteuning geboden kan worden.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het laatste kwartaal van 2016 zijn er geen gehonoreerde aanvragen geweest.   

 

Financiën 4e kwartaal 2016   

Ter vergelijk: 

Inkomsten en uitgaven 4e kwartaal 2015, eindsaldo            + € 66.343,00 

Inkomsten en uitgaven 4e kwartaal 2016, eindsaldo                        + € 58.295,00 

  



 

 

Donaties 4e kwartaal 2016 

 

Donatie “Vrienden”         €    6.370,00 

Donatie Particulieren       €       190,00 

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 Hengelo (sportuitwisseling)    €       714,22 

Gemeente Oude IJsselstreek      €    3.000,00 

AED woonlocatie Oostervoort – Winterswijk    €    1.150,00 

Paastoertocht 2016       €       650,00 

Stichting Meedoen / tuinconcert Schuylenburg    €       375,00 

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

Team Bosuilstraat       €       700,00 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten     €       968,00 

Diaconie Varsseveld       €       250,00 

Diaconie Etten        €       500,00 

___________ 

                                                                                                +  €   58.295,00 

 

Op 31 december 2016, rekeningsaldo totaal:         +   € 200.649,73 

 

 

 

Uitgaven 4e kwartaal  2016 

 

Rabobank - kosten       €         21,42 

Sportprijzen – vaantjes fietsestafette     €       381,95 

Het Reimelink – fietsestafette      €       100,85 

RDG “Open mijn Wereld”          €   46.909,92 

Internationaal G. voetbaltoernooi Bartelinkslaantje   €       725,00 

KPMG         €    3.630,00 

Administratiekosten       €    1.013,00 

PR en Representatiekosten      €    6.225,91 

Bestuur aansprakelijkheid verzekering     €       520,00 

Seniorcall wervingsactie      €    2.800,00 



Bijdrage AED (incl.bord) Oostervoort     €    1.829,69 

 

Project Bosuilstraat        €       700,00  

Bijdrage Weverstraat        €    1.250,00 

 

         ___________ 

 

Totaal         €   66.107,74 

         ========= 

       

 


