
 
 

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2018  
 

Algemeen 

 

Wervingsproject beweegtuin Slaadreef 

Voor de beweegtuin hebben we momenteel een bedrag binnen van € 82.000,00. Het SFO Fonds en 

NSGK fonds hebben ieder € 15.000,00 gedoneerd. In februari zijn we gestart met het actief werven bij 

tweetal fondsen voor de laatste € 10.000,00. De aanvragen zijn in behandeling genomen. 20  

April krijgen we meer duidelijkheid. De laatste loodjes wegen het zwaarst, kunnen we wel zeggen.  

Samen met de bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea worden er ook andere 

wervingsactiviteiten opgepakt. Bijvoorbeeld: een aanvraag voor een speciaal speeltoestel voor 

rolstoelers bij Rotaryclub Aalten, aanvraag innovatiepremie bij de Industriekring Aalten Dinxperlo en 

het gaan werven van meer bedrijfsvrienden. En tot slot ontvangt Stichting Vrienden van Estinea, net 

als in voorgaande jaren, de opbrengst van de ATB fietstocht Paastoertocht.  

Met al deze wervingsactiviteiten kunnen we de kosten voor het wervingsproject beweegtuin zo laag 

mogelijk houden en krijgen we steeds meer positieve reacties op de wervingsactiviteiten.   

Op 24 maart 2018 hebben we een wervingsactiviteit georganiseerd, namelijk het plaatsen van een 

erfafscheiding voor de beweegtuin. Zo’n 20 personen hebben meegeholpen: cliënten, vrijwilligers, 

buren, Hacron en medewerkers. Wethouder H. Rijks heeft de eerste erfafscheidingspaal in de grond 

geslagen. Het was een geslaagde en gezellige wervingsactiviteit.   

 

Bestuurszaken 

Het bestuur nam in het 1ste kwartaal 2018 initiatieven om nieuwe bedrijfsvrienden te werven.  

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

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

cliënten met plezier de aangevraagde hulpmiddelen in ontvangst nemen. 

 

Gehonoreerde aanvragen 

• Voor de cliënten van woonlocatie Bartelinkslaantje - Hengelo (OV), zij hebben een jeu de 

boule baan aangevraagd.  

• Aanvraag erfafscheiding een wervingsactie voor beweegtuin locatie Slaadreef. 

 

  



 

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

• Gesprekken over het wervingsproject ‘Participatie plein’ tussen organisatie Figulus en Estinea 

gaan in april 2018 weer van start.  

• Ook in dit 1e kwartaal 2018 werden diverse wervingsprojecten ondersteund, er wordt door 

diverse partijen gekeken of deze wervingsprojecten door fondsenwerving en of subsidies 

gefinancierd kunnen worden.  

• Bijeenkomst Fondsenwervers Utrecht 8 maart 2018, op deze bijeenkomst hebben een 30 tal 

Fondsenwervers uit geheel Nederland ervaringen uitgewisseld.  

• Bijeenkomst Rabobank Groenlo, informatieavond donatie aanvragen ‘Hart in de Achterhoek’ op 

13 maart 2018. 

• Op 23 maart 2018 vond een aftrapbijeenkomst plaats van het participatieproject in het 

museum café in het Aalten Museum. Een aantal cliënten gaat hier aan de slag. Zo’n 40 

belangstellenden inclusief het college van de Gemeente Aalten waren aanwezig. Dit 

participatieproject is ontstaan door de samenwerking in het organiseren van de Kunstveiling 

ten bate van het wervingsproject ‘Digitale communicatieproject – Omnivista’.  

 

Financiën 1e kwartaal 2018   

Ter vergelijk: 

Inkomsten  1e kwartaal 2017, eindsaldo                        + € 50.223,00 

Inkomsten  1e kwartaal 2018, eindsaldo                                         + € 62.161,00 

  

Inkomsten 1e kwartaal 2018 

Donatie ‘Vrienden’         €       205,00 

Bijdrage Particulieren       €         30,00 

Donaties duofiets locatie Weverstraat Winterswijk   €       495,05 

Bijdrage ‘Beweegtuin’       €    20,00 

Bijdrage gemeente Aalten / Noaberfonds    €     5.000,00 

Nalatenschap         €   56.411,32 

___________ 

                                                                                                +  €    61.161,37 

               =========== 

    

Op 31 maart 2018, rekeningsaldo totaal:          +  € 244.598,00 

 

 

 

 



Uitgaven 1e kwartaal  2018 

 

Rabobank – kosten 4de kwartaal 2017     €         33,26 

Rabobank – kosten 1de kwartaal 2018     €       23,83 

Duofiets Weverstraat Winterswijk     €     5.393,40 

Funtrain Jachtlaan       €   12.171,40 

Speciale Smart TV’s Slaadreef 43     €     3.276,00 

         ___________ 

Totaal         €   20.897,89   

         ========= 

       

 


