
 

 

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2019  

 

Algemeen 

 

Wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

De grondwerkzaamheden zijn klaar, de voorbereidingen voor de aanleg van de tuinverlichting en de 

beweegtoestellen zijn begonnen. De beplanting is bijna rond en het geheel begint de contouren te 

krijgen van een beweegtuin, zoals we dit ons hadden voorgesteld.  

De “extrakosten” zijn iets opgelopen maar vallen binnen het geraamde bedrag. Enkele nieuwe 

sponsoren / bedrijfsvrienden hebben voor enkele specifieke spelborden gedoneerd, deze zijn inmiddels 

besteld en zullen samen met de levering van de beweegtoestellen meegeleverd worden, waarna alle 

beweegtoestellen en spelborden een plek zullen krijgen in de “Beweegtuin”. Er wordt hard gewerkt om 

de “Beweegtuin” klaar te krijgen voor de openingsdatum 28 september 2019.  

 

Bestuurszaken 

Op de bestuursvergadering van woensdag 26 juni 2019 heeft het bestuur positief geantwoord op de 

kandidaatstelling van de heer H. Wiltink als bestuurslid, hij wordt unaniem aangenomen als 

bestuurslid.  

De voorzitter heeft in de bestuursvergadering op 26 juni de bestuursleden op de hoogte gebracht over 

het positieve gesprek dat er is geweest met bestuurskandidaat mevrouw Van Liere.  Mevrouw Van 

Liere heeft na haar vakantie een gesprek met de bestuurder van Estinea, mevrouw Van Riessen. Het 

ligt in de lijn van verwachting dat mevrouw Van Liere benoemd gaat worden in de 

bestuursvergadering van Stichting Vrienden van Estinea op 25 september 2019. 

In de komende maanden wordt geprobeerd nog een passende (het liefst vrouwelijke kandidaat uit de 

regio Twente) bestuurskandidaat te vinden.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 2de kwartaal van 2019 heeft de woonlocatie Hermesstraat in Hengelo hun aanvraag een deel 

van de inrichting van de tuin gehonoreerd gekregen.   

 

Wervingsproject Werken en Activiteiten Slaadreef 41 

De case for support, opgemaakt met als doel een spelruimte in te kunnen richten op locatie Slaadreef 

41, met speciaal sensomotorisch spelmateriaal, is gehonoreerd door Fonds Nuts Ohra – Klein Geluk  

(dit fonds nam het “leeuwendeel” voor haar rekening) en door “Bedrijfsvrienden” van Stichting 



Vrienden van Estinea.  Met deze donatie kan de sensomotorische spelruimte, op werken en 

activiteitenlocatie Slaadreef 41, opnieuw ingericht worden. 

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

In het 2e kwartaal 2019 werd er met andere (zorg)organisaties nauw samengewerkt om de 

wervingsprojecten zo goed mogelijk te begeleiden naar succes. Vaak zijn cliënten en medewerkers 

van Estinea direct betrokken bij deze projecten en hebben een belang bij de realisatie van deze 

nieuwe wervingsprojecten.   

Het wervingsproject aanschaf elektrocar voor minder mobiele mensen in Eibergen is van start gegaan  

en is heel positief ontvangen. Op dit moment hebben verschillende fondsen en subsidieverstrekkers 

een bedrag gedoneerd van € 39.500,00.   

De Aaltense Uitdaging gaat samen met Heurnsbelang (Dinxperlo) een natuureducatie en 

ontmoetingsproject “Heurnsveld” uitwerken. Er wordt specifiek een fondsenwervingsplan opgemaakt, 

daarin wordt de projectgroep ondersteund. Op dit moment is er een toezegging voor dit 

participatieproject van € 25.000,00. Er wordt gekeken of het mogelijk is om Stichting Paardrijden voor 

Gehandicapten eveneens onder te brengen binnen het participatieproject.  

Theater “de Storm” uit Winterswijk heeft als “bedrijfsvriend” 20 vrijkaarten (voor 2019) beschikbaar 

gesteld voor cliënten van Estinea. 

 

Aantal Vrienden SVvE: 

Op dit moment heeft Stichting Vrienden van Estinea 101 “Vrienden”, waarvan 36 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 2e kwartaal 2019   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2018, eindsaldo                         + €       58.363,00 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2019, eindsaldo                                     + €     107.531,00 

 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2019 

Donatie “Vrienden”         €      3.442,00 

Bijdrage 50 jarig jubileum Estinea - SVvE    €      2.300,00 

Bijdrage Paastoertocht       €            500,00 

Collecte NSGK        €            479,00 

Bijdrage Diaconie Dinxperlo                €            643,00 

Noot – vervoer        €       3.100,00 

Fonds Nuts Ohra – Klein Geluk      €       7.565,00 

Donatie Binnentuin locatie Groenloseweg    €         4.200,00 

Ontvangst beweegtuin 2017 - 2018               €        85.302,00 

____________ 

                                                                                                +  €      107.531,00 



                    ========== 

    

Op 30 juni 2019, rekeningsaldo totaal:                 +  €   228.722,00 

 

 

Uitgaven t/m 2e kwartaal 2019 

Rabobank – kosten t/m 2de  kwartaal 2019               €          31,00 

Aansprakelijkheidsverzekering tot dec. 2018    €        268,00 

Organisatiekosten                           €      2.687,00 

Belastingdienst inz. nalatenschap     €        116,00 

Kosten 50 jarig jubileum       €     8.138,00 

Locatie Hogestraat – Aalten, uitbetaling aanvraag   €        927,00 

Locatie Bartelingslaantje – Hengelo, uitbetaling aanvraag  €        450,00 

Locatie Hermensstraat  - Hengelo, uitbetaling aanvraag   €     3.045,00 

Beweegtuin firma Dusseldorp      €   30.250,00 

Beweegtuin firma WSI       €     2.012,00 

Buro Collou – tuinarchitecte        €     6.050,00 

Accountant Westerveld en Vossers     €        255,00 

         ___________ 

Totaal             - €    54.229,00   

         ========= 

 

      

 


