
 
 

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2017  
 

Algemeen 

 

Wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

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

wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef. Woensdag 14 juni heeft het Gerrit Heezen fonds een 

toezegging gedaan van € 2.500,00.  

Op de regioavonden 8 en 11 mei hebben we de gelegenheid gehad het wervingsproject onder de 

aandacht te brengen bij familie en contactpersonen van cliënten die op de woonlocaties aan de 

Slaadreef in Aalten wonen. Er is positief gereageerd op het plan om een speciale “Beweegtuin” in te 

richten bij de woon- en dagactiviteitenlocaties op Slaadreef.  

Een tweetal fondsen die we benaderd hebben, hebben aan gegeven geen financiële ondersteunen te 

geven aan het wervingsproject “Beweegtuin”. Zij hebben voor dit jaar aan andere wervingsprojecten 

de voorkeur gegeven. Op dit moment worden nieuwe fondsen geselecteerd om een aanvraag voor 

financiële ondersteuning te doen.  

Komende zomerperiode besteden we aandacht aan bedrijven en organisaties die een donatie in natura 

willen doen, op deze manier willen we de kosten voor dit project “Beweegtuin” reduceren.  

 

Activiteit: Fietsestafette – ‘kijkje bij de buren’ 

2 september 2017 wordt voor de tweede maal de fietsestafette ‘kijkje bij de buren’ gehouden. Dit jaar 

worden alle locaties van Estinea hierbij betrokken. De eerste stappen zijn al gezet. Het is gebleken dat 

deze fietsestafette binnen en buiten Estinea grote belangstelling heeft. Cliënten, familie, 

contactpersonen, vrijwilligers en medewerkers van Estinea krijgen de gelegenheid kennis te maken 

met andere woonlocaties van Estinea in de Oost- Achterhoek en Twente. Daarnaast wordt een kleine 

fietsronde á 25 km, een middelgrote fietsronde á 60 km en een grote fietsronde  á 125 km aan de 

deelnemers aangeboden. Het wordt vast en zeker een leuk fiets - ontmoetingsevenement. 

Een aantal bestuursleden zijn aanwezig bij het vitaliteitsproject een ‘kijkje bij de buren’ en geven waar 

gewenst ondersteuning.  

 

Bestuurszaken 

De Paastoertocht 2017 heeft in totaal het fantastische bedrag van € 3.530,00 opgebracht. Er wordt 

een officieel overhandigingsmoment tussen het bestuur van Stichting Paastoertocht en Stichting 

Vrienden van Estinea gepland.  



Het bestuur van de Stichting Paastoertocht heeft aangegeven ermee op te houden. Het bestuur SVvE 

gaat samen met het bestuur Stichting Paastoertocht op zoek naar nieuwe bestuursleden voor Stichting 

Paastoertocht. We hopen voor het einde van dit jaar een nieuw bestuur te kunnen installeren.  

 

Werven Vrienden 

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

welke wijze meer “Vrienden” voor de Stichting kunnen werven. Het bestuur is op dit moment actief  

bedrijfsvrienden aan het werven, we hopen op een goede respons. 

 

Spel- en activiteitendag & Sportdag 

Op 14 juni en 24 juni hebben cliënten en genodigden volop genoten van de Spel- en activiteitendag en 

van de Sportdag. Deze dagen worden door Stichting Vrienden van Estinea financieel ondersteund, het 

was prachtig om te zien dat cliënten die hieraan meedoen enthousiast zijn en veel plezier beleven.  

 

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

Tijdens de bestuursvergadering van 21 juni 2017 heeft het bestuur een besluit genomen om de 

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

Er wordt gecollecteerd in de Gemeenten Aalten, Haaksbergen en Doetinchem. Van de opbrengst gaat 

50% naar Stichting Vrienden van Estinea.  

 

Beleidsplan en begroting 

De afgelopen tijd is er aandacht geschonken aan het actualiseren van het beleidsplan en begroting 

2017 – 2021. Beide gewijzigde documenten zijn geaccordeerd door het bestuur en geplaatst op de 

website: www.vriendenvanestinea.nl 

    

Gehonoreerde aanvragen 

• Voor de cliënten van woonlocatie Patrimoniumstraat in Aalten is een duofiets aangevraagd en 

gehonoreerd door het bestuur.  

• De werk en activiteiten locatie Dr. Van der Meerstraat in Dinxperlo zijn ‘snoezel’materialen 

aangevraagd en gehonoreerd door het bestuur.  

• De medewerkers van woonlocatie Slaadreef 43 hebben, voor cliënten die slecht zien, twee 

speciale LCD TV’s aangevraagd. Het bestuur heeft deze bijzondere aanvraag gehonoreerd.  

• Voor de cliënten van woonlocatie Wehmerpad is een duofiets aangevraagd, deze aanvraag is 

door het bestuur gehonoreerd.    

 

Ondersteuning en advisering 

• Het wervingsproject inzet electrokarren in Dinxperlo begeeft zich in een positieve 

afrondingsfase.  

http://www.vriendenvanestinea.nl/


• Namens Estinea is een tweetal gesprekken geweest met het bestuur van kinderboerderij 

Kokiezier in Doetinchem. Op dit moment is niet duidelijk op welke wijze het bestuur van 

kinderboerderij Kokiezier verder vorm wil geven aan het participatieproject met Estinea en het 

wervingsplan voor de verbouwing van de kinderboerderij.  

• Met enige regelmaat zijn er adviesgesprekken met betrekking tot het samenwerkingsproject 

‘Participatie plein’ Figulus en Estinea.   

 

 

Financiën 2e kwartaal 2017   

Ter vergelijk: 

Inkomsten  2e kwartaal 2016, eindsaldo                        + € 58.295,00 

Inkomsten  2e kwartaal 2017, eindsaldo                                         + € 20.930,00 

  

 

Inkomsten 2e kwartaal 2017 

Donatie “Vrienden”         €     2.400,00 

Donatie Paastoertocht       €     3.530,00 

Bijdrage Fondsen “Beweegtuin”     €   15.000,00 

___________ 

                                                                                                +  €    20.930,00 

               =========== 

    

Op 30 juni 2017, rekeningsaldo totaal:                 +  € 200.409,00 

 

 

Uitgaven 2e kwartaal  2017 

Rabobank – kosten 4de kwartaal 2016     €         21,42 

Rabobank – kosten 1ste kwartaal 2017     €         19,30 

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     €  12.844,98 

         ___________ 

 

Totaal         €   23.668,52 

         ========= 

       

 


