
 

 

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2017  

 

Algemeen 

 

Nieuw wervingsproject ‘Beweegtuin’ Slaadreef 

Het Dr. Vaillantfonds heeft eind maart 2017 een toezegging gedaan van € 15.000,00 voor het 

wervingsproject ‘Beweegtuin’ Slaadreef. Op dit moment gaan we een nieuwe fase in (fase 2) en gaan 

we een vijftal fondsen benaderen. Verder hebben we vier partijen benaderd voor een donatie in natura. 

zodra duidelijk is of deze partijen een toezegging willen doen, dan kunnen we aardig veel kosten 

besparen op het wervingsproject.   

 

Activiteit: Fietsestafette – ‘een kijkje bij de buren’ 

Dit jaar vindt de fietsestafette ‘een kijkje bij de buren’ plaats op 2 september. Bij deze editie worden 

alle locaties van Estinea betrokken. De nodige activiteiten hiervoor zijn in gang gezet. Na een 

evaluatieronde van de fietsestafette ‘een kijkje bij de buren’ in 2016 is gebleken dat deze fietsestafette 

binnen en buiten Estinea grote belangstelling heeft.   

 

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft het bestuur Stichting Paastoertocht ondersteund bij de organisatie van het 10 jarig 

jubileum Paastoertocht. Op 2e Paasdag (17 april 2017) is de ATB toertocht niet de enige fietstoertocht 

die aan deelnemers aangeboden worden. Er wordt ook een familietoertocht georganiseerd voor cliënten, 

familie, vrijwilligers en medewerkers. De sponsoren van dit jubileum evenement hebben een bedrag 

van € 2.500,00 toegezegd. De opbrengst minus de onkosten wordt net als andere jaren geschonken 

door Stichting Paastoertocht aan Stichting Vrienden van Estinea. We hopen dat  

2de Paasdag lekker zonnig is en dat veel deelnemers komen genieten van de Paastoertocht.  

 

Werven donateurs 

Het bestuur heeft in het 1e kwartaal van 2017 een werkgroep samengesteld om te onderzoeken op 

welke wijze we meer ‘Vrienden’ voor de Stichting kunnen werven. Binnenkort hopen we meer te 

berichten over de genomen besluiten. 

 

Op de bestuursvergadering van 24 juni 2017 wordt door het bestuur een besluit genomen over het 

ondersteunen van de collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten in de 2de week van september 2017. 

    



 

 

 

Gehonoreerde aanvragen 

 Voor de cliënten van woonlocatie Patrimoniumstraat is een duofiets aangevraagd en 

gehonoreerd door het bestuur.  

 

Ondersteuning en advisering 

 Vrijwilligers van het internetcafé Eibergen zijn in contact gebracht met de Berkellandse 

‘Uitdaging’. Het internetcafé heeft sinds kort een computer gekregen vanuit ‘vraag en aanbod’ 

Berkellandse Uitdaging en deze is al volop in gebruik.  

 Er is een informatief (advies)gesprek geweest met de werkgroep voor het werven van gelden 

en sponsoring in natura voor het woon - ouder initiatief Stichting De Tandem uit Hengelo 

(Overijssel).  

 Estinea is een participatieproject gestart op kinderboerderij Kokiezier in Doetinchem. Het huidige 

pand moet nodig verbouwd en aangepast worden voor het ontvangen van bezoekers en om de 

vrijwilligers een goed onderkomen te geven bij slechtere weersomstandigheden. Samen met het 

bestuur van de kinderboerderij Kokiezier wordt onderzocht op welke wijze een aanpassing / 

verbouwing aan het huidige pand gefinancierd kan worden. Tevens wordt onderzocht welke 

Fondsen en of sponsoren enthousiast gemaakt kunnen worden voor dit prachtige 

participatieproject.  

 Er is een gesprek geweest voor een nieuw wervingsproject ‘Beweegtuin’ locatie Lange Brug 5 in 

Winterswijk. 

 Mevrouw J. (Jorien) Quirijnen volgt een fondsenwerver opleiding op de 3 F Academy. Zij heeft 

een verzoek gedaan voor ondersteuning van haar stageopdracht. Figulus en Estinea willen een 

participatieplein op locatie de ‘Ahof’ in Aalten realiseren. Met Jorien is afgesproken dat zij voor 

twee dagen in de week en voor een periode van zes maanden fase 1 voor het werven van 

Fondsen en sponsoren als stageopdracht krijgt. Jorien wordt in deze stageperiode ondersteund 

door Gerrit van Veen (coördinator fondsen en sponsoren werver van Estinea). 

  



  

Financiën 1e kwartaal 2017   

Ter vergelijk: 

Inkomsten  1e kwartaal 2016, eindsaldo                           + € 58.295,00 

Inkomsten  1e kwartaal 2017, eindsaldo                                            + €      530,00 

  

Inkomsten 1e kwartaal 2017 

Donatie ‘Vrienden’         €       100,00 

Donatie Particulieren       €         30,00 

Bijdrage duofiets locatie Patrimoniumstraat    €       400,00 

___________ 

                                                                                                +  €       530,00 

               =========== 

   

Op 31 maart 2017, rekeningsaldo totaal:         +   € 192.873,47 

 

 

 

Uitgaven 1e kwartaal  2017 

Rabobank - kosten       €         21,42 

KPMG         €    3.630,00 

Binnenplein locatie Weverstraat Winterswijk    €    1.250,00 

PR en Representatiekosten      €       102,82 

Duofiets locatie Patrimoniumstraat     €    5.800,00 

Aanschaf Ipads – cliënten Estinea     €  11.952,00 

         ___________ 

 

Totaal         €   22.756,24 

         ========= 

       

 

 


