
 
 

 

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017  
 

Nieuw wervingsproject ‘Beweegtuin’ Slaadreef 

Op dit moment hebben vier fondsen en de Gemeente Aalten een toezegging gedaan voor financiële 

ondersteuning van het nieuwe wervingsproject. Daarmee hebben we de helft van het bedrag binnen 

namelijk € 45.000,00. 

Bij een viertal andere fondsen is een aanvraag voor financiële ondersteuning gedaan. Deze aanvragen 

zijn nog in behandeling. We hopen in november meer duidelijkheid te krijgen wat betreft honorering 

van deze aanvragen.  

Er zijn contacten met bedrijven en organisaties die een donatie in natura willen doen, we hopen op 

een goede respons. Samen willen we er aan werken de kosten voor het wervingsproject “Beweegtuin” 

zoveel mogelijk reduceren.  

 

Fietsestafette – ‘Kijkje bij de buren’ 

Op zaterdag 2 september 2017 is actief deelgenomen aan de fietsestafette ‘Kijkje bij de buren’. 

Cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers over de gehele regio waar Estinea locaties gevestigd 

zijn, kwamen een kijkje nemen. De deelnemers waren erg enthousiast. Veel locaties hebben een flinke 

‘inloop’ gehad. We mochten ook constateren dat een aantal locaties niet zoveel bezoek hebben gehad. 

In het komende evaluatiemoment gaan we daar nog eens goed naar het doel van dit evenement 

kijken om daar voor volgend jaar een goed antwoord op te hebben.      

Bijna alle bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea hebben actief deelgenomen aan ‘Kijkje bij 

de Buren’. Zo konden zij activiteiten van Stichting Vrienden nog eens goed onder de aandacht 

brengen. Kortom het was een leuk fiets en ontmoetingsevenement, velen hebben elkaar mogen 

ontmoeten en kennis kunnen maken met diversiteit van locaties in de regio’s waar Estinea actief is.   

 

Bestuurszaken 

Het bestuur heeft samen met het bestuur Stichting Paastoertocht drie nieuwe bestuursleden 

gevonden. Zij gaan in 2018 de activiteiten van Stichting Paastoertocht meehelpen organiseren. Dit 

doen zij samen met de vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij Stichting Paastoertocht. Fijn dat 

we mogen melden dit prachtige jaarlijkse ATB fiets evenement doorgaat en wensen de nieuwe 

bestuurders veel succes.    

 

 



Werving nieuwe vrienden 

Het bestuur heeft in het 1e kwartaal van 2017 een werkgroep ‘werving nieuwe vrienden’ 

samengesteld. De werkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt en een aantal wervingsactiviteiten 

bedacht. Op dit moment wordt door de werkgroep gewerkt aan een voorstel om een aantal 

wervingsactiviteiten uit te voeren. Ter informatie: Stichting Vrienden van Estinea heeft nu in totaal 

113 vrienden waarvan 24 bedrijfsvrienden. 

 

Er is in de 3e week van de maand september is gecollecteerd voor Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

in de Gemeenten Aalten, Haaksbergen en Doetinchem. De collecte heeft een flink totaal bedrag 

opgebracht namelijk: 

 

Gemeente Aalten:    € 1.380,64 

Gemeente Doetinchem:  € 1.412,56 

Gemeente Haaksbergen:  € 1.274,00 

     _________ 

Totaal opbrengst:   € 4.067,20 

     ======= 

 

We hebben een 50% regeling afgesproken met het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en mogen de 

50% van de collecte opbrengst aan het wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef in Aalten doneren. Dit 

is een fantastische opsteker! Alle collectanten hebben we bedankt voor hun enthousiasme en de goede 

samenwerking.    

 

Stichting Vrienden van Estinea heeft een legaat mogen ontvangen. Binnenkort zal het vrijgesteld 

bedrag legaat op de bankrekening van Stichting Vrienden van Estinea worden overgemaakt.  

 

De jongste burgemeester van Nederland, burgemeester dhr. J. Bengevoord Gemeente Winterswijk is 

lid van het comité van aanbeveling geworden. Het bestuur is zeer verheugd dat burgemeester 

Bengevoord zich heeft aangesloten bij het comité van aanbeveling. Namens alle bestuursleden van 

Stichting Vrienden van Estinea hartelijk welkom.     

 

Gehonoreerde aanvragen 

• Voor de cliënten van woonlocatie Jachtlaan in Silvolde, is een duofiets + fun train aangevraagd 

en gehonoreerd door het bestuur. Team, cliënten en familie hebben met een prachtige 

wervingsactie een € 4.500,00 opgehaald en als eigenbijdrage ingebracht. Chapeau voor de 

inzet van alle betrokkenen.  

• De cliënten van woonlocatie Vlierbeslaan in Aalten, hebben een aanpassing en een zwaardere 

accu voor hun duofiets aangevraagd en gehonoreerd gekregen.  

 



 

 

Ondersteuning en advisering 

• Op dit moment is er regelmatig contact om vanuit samenwerking het wervingsproject 

“Participatie plein” van organisatie Figulus Gemeente Aalten gestalte te geven.  

• Er worden verschillende projecten ondersteund die bezig zijn te onderzoeken of zij via   

fondsenwerving of subsidies de projecten kunnen financieren.  

 

Financiën 3e kwartaal 2017   

Ter vergelijk: 

Inkomsten 3e kwartaal 2016, eindsaldo                        + € 58.295,00 

Inkomsten 3e kwartaal 2017, eindsaldo                                          + € 38.764,00 

  

Inkomsten 3e kwartaal 2017 

Donatie ‘Vrienden’         €     5.234,00 

Donatie Paastoertocht       €     3.530,00 

Bijdrage Fondsen ‘Beweegtuin’      €   30.000,00  

___________ 

                                                                                                +  €    38.764,00 

               =========== 

    

Op 30 september 2017, rekeningsaldo totaal:          +  € 210.723,00 

 

Uitgaven 3e kwartaal  2017 

Rabobank – kosten 1de kwartaal 2017     €       19,30 

Rabobank – kosten 2ste kwartaal 2017     €       26,50 

KPMG         €     3.630,00 

Binnenplein locatie Weverstraat Winterswijk    €     1.250,00 

PR en Representatiekosten      €        593,00 

Duofiets locatie Patrimoniumstraat     €     5.800,00 

Aanschaf iPads – cliënten Estinea     €   12.845,00 

Aansprakelijkheidsverzekering      €        593,00 

Duofiets locatie Wehmerpad      €     6.644,00 

Bijdrage Stichting Paastoertocht     €          63,00 

Dr. Van der Meerstraat, ‘snoezel’artikelen     €        570,00  

Voorschot Bartelinkslaantje (voetbaltoernooi)    €        100,00 

         ___________ 

Totaal         €   32.133,80 

         ========= 



       

 


