
 
 

Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2017  
 

Algemeen 
 

Nieuw wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

In totaal is er nu een wervingsbedrag binnen van € 52.000,00. Bij diverse fondsen hebben we 

aanvragen lopen voor € 38.000,00. De aanvragen zijn op dit moment nog in behandeling. We hopen 

in het 1e kwartaal van 2018 meer duidelijkheid te krijgen. 

Samen met het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea wordt gekeken of er ook andere 

wervingsactiviteiten opgepakt kunnen worden om de kosten voor het wervingsproject “Beweegtuin” 

zoveel mogelijk te reduceren.  

 

Fietsestafette – “een kijkje bij de buren” 

We hebben in het 4de kwartaal het vitaliteitsevenement geëvalueerd. Conclusie was dat dit een 

prachtig evenement is waar door velen met enthousiasme wordt meegedaan. Het bestuur heeft dan 

ook voor dit evenement in 2018 een bedrag van € 2.500,00 beschikbaar gesteld.  

 

Bestuurszaken 

Het bestuur gaat in het 1ste kwartaal 2018 een start maken met het werven van “bedrijfsvrienden”.  

Zaken rondom de nalatenschap die Stichting Vrienden van Estinea heeft gekregen, zijn in december 

2017 afgerond.   

Enkele bestuursleden hebben het afgelopen kwartaal op diverse locaties van Estinea aangevraagde 

hulpmiddelen mogen overhandigen. Het is elke keer weer een feestje en leuk om te zien hoe cliënten 

met plezier de aangevraagde hulpmiddelen in ontvangst nemen. 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft op de Kerstmarkt voor medewerkers en 

vrijwilligers van Estinea een presentatie over de “Beweegtuin” in Aalten gegeven en middels flyers aan 

medewerkers kenbaar gemaakt wat de Stichting zoal kan betekenen voor cliënten. 

  

Gehonoreerde aanvragen 

• Voor de cliënten van woonlocatie Weverstraat  - Winterswijk, is een duofiets aangevraagd en 

gehonoreerd gekregen.  

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

accu voor hun duofiets aangevraagd en gehonoreerd gekregen.  

 



 

Ondersteuning en advisering 

• Figulus en Estinea hebben meer tijd nodig om het wervingsproject “Participatie plein” te 

kunnen realiseren.  

• Er worden diverse wervingsprojecten ondersteund, er wordt onderzocht of deze 

wervingsprojecten door middel van fondsenwerving en of subsidies gefinancierd kunnen 

worden.  

 

Financiën 

 

Financiën 4e kwartaal 2017   

Ter vergelijk: 

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

Inkomsten  4e kwartaal 2017, eindsaldo                                         + € 50.223,00 

  

 

Inkomsten 4e kwartaal 2017 

Donatie “Vrienden”         €     5.285,00 

Donatie Paastoertocht       €     3.530,00 

Bijdrage Fondsen “Beweegtuin”     €   31.500,00 

Collecte FVG        €     1.925,00 

Bijdrage duofiets Patrimoniumstraat     €        650,00 

Bijdrage duofiets Jachtlaan      €     4.253,00 

Bijdrage duofiets Wehmerpad      €        359,00 

Bijdrage duofiets Weverstraat      €        530,00 

Bijdrage gemeente Aalten      €        250,00 

Bijdrage duofiets Vlierbeslaan      €        150,00 

Bijdrage sportuitwisseling Bartelinkslaantje    €        100,00 

Diaconie Aalten        €     1.000,00 

Diaconie Etten        €        500,00 

Gift Particulieren        €        190,00 

___________ 

                                                                                                +  €    50.223,00 

               =========== 

    

Op 31 december 2017, rekeningsaldo totaal:          +  € 204.022,00 

 

 

 



Uitgaven 4e kwartaal  2017 

Rabobank – kosten 1de kwartaal 2017     €       19,30 

Rabobank – kosten 2de  kwartaal 2017     €       26,50 

Rabobank – kosten 3de kwartaal 2017     €         34,75 

Rabobank – kosten 4de kwartaal 2017     €         33,26 

KPMG         €     3.500,00 

Duofiets Weverstraat Winterswijk     €     4.643,40 

PR algemeen en representatiekosten     €     9.017,00 

Administratiekosten       €     1.000,00 

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  

Bartelinkslaantje (voetbaltoernooi)     €        100,00 

Duofiets Vlierbeslaan       €     1.475,00 

Duofiets Jachtlaan       €     7.500,00 

Sport en speldagen       €     5.828,56 

Communicatie software      €     1.779,00 

Speciale Smart TV’s Slaadreef 43     €     3.276,00 

         ___________ 

Totaal         €   64.747,77 

         ========= 

       

 


