
 

 

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2019  
 

Algemeen 

 

Opening “Beweegtuin” Slaadreef 

Op 28 september 2019 is de beweegtuin feestelijk geopend, ongeveer 100 genodigden waren 

aanwezig bij de opening van de prachtige beweegtuin. Er waren veel positieve reacties over hoe 

de beweegtuin ingericht was en nog belangrijker er werd meteen met veel plezier gebruik gemaakt 

van de speeltoestellen.  

 

Bestuurszaken 

Op de bestuursvergadering van woensdag 25 september 2019 heeft het bestuur positief 

geantwoord op de kandidaatstelling van de mevrouw C. van Liere als bestuurslid, zij werd unaniem 

aangenomen als bestuurslid. In de bestuursvergadering van 25 september hebben we afscheid 

genomen van dhr. N. Nijhoff als bestuurslid.  

Voor de komende periode wordt geprobeerd een passende bestuurskandidaat te vinden. Voorkeur 

uit de regio Twente zodat de regio’s goed vertegenwoordigd zijn. 

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 3de kwartaal van 2019 waren er geen aanvragen.   

 

Opening sensomotorische spelruimte werk- en activiteiten Slaadreef 41 

Op zaterdag 28 september 2019 is de speciale sensomotorisch spelruimte geopend, de 

sensomotorische spelruimte wordt al een tijdje door cliënten gebruikt en zij beleven en ervaren 

fantastische spelmomenten. Eind oktober 2019 wordt de eindverantwoordingsrapportage 

opgemaakt en naar Fonds Nuts Ohra (Klein – Geluk) opgestuurd.    

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

In het 3e kwartaal 2019 werd met andere (zorg)organisaties nauw samengewerkt om de 

wervingsprojecten zo goed mogelijk te begeleiden naar een succesvolle afronding.  

Cliënten en medewerkers van Estinea zijn hier vaak direct bij betrokken en hebben een belang bij 

de realisatie van deze nieuwe wervingsprojecten.   

Het wervingsproject aanschaf elektrocar voor minder mobiele mensen in Eibergen kan positief 

afgerond worden. Op dit moment hebben verschillende Fondsen en subsidieverstrekkers een 

bedrag gedoneerd van € 52.900,00, de elektrocar is recentelijk aangekocht.   

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

ontmoetingsproject “Heurnsveld” uitwerken. De projectgroep heeft een aantal fondsen een Case 

for Support gestuurd en is in afwachting van hun antwoord. Op dit moment is er een toezegging 



voor dit participatieproject van € 40.000,00 binnen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om 

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten eveneens onder te brengen binnen het 

participatieproject.  

 

Aantal Vrienden SVvE: 

Op 30 september 2019 heeft Stichting Vrienden van Estinea 93 Vrienden, waarvan 16 

bedrijfsvrienden. 

 

 

Financiën 3e kwartaal 2019   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2018, eindsaldo                        + €  65.423,00 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2019, eindsaldo                                    + €116.631,00 

 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2019 

Donatie “Vrienden”         €      4.226,00 

Bijdrage Particulieren       €         100,00 

Bijdrage 50 jarig jubileum Estinea     €      2.350,00 

Bijdrage Paastoertocht       €         500,00 

Collecte NSGK        €         494,00 

Bijdrage Gemeente Oude IJsselstreek     €      1.000,00 

Bijdrage Diaconie Dinxperlo                €         643,00 

Bijdrage firma NOOT / sensomot. spelmateriaal   €      2.500,00 

Fonds Nuts Ohra       €      7.565,00 

Bijdrage ouders “Binnentuin” Groenloseweg     €      4.350,00 

Collecte Schaersvoorde       €         200,00 

Sportuitwisseling Bartelinkslaantje     €         250,00 

Sponsor bijdrage Bartelinkslaantje     €      1.500,00 

Donatie website “vrienden”      €          50,00 

Ontvangst beweegtuin 2017 - 2018               €    90.902,00 

___________ 

                                                                                                +  €   116.631,00 

               =========== 

    

Op 30 september 2019, rekeningsaldo totaal:          +  €   204.229,00 

 

 

 

 

 

  



 

Uitgaven t/m 3e kwartaal 2019 

Rabobank – kosten t/m 1e kwartaal 2019 2de  kwartaal 2019            €          59,62 

Aansprakelijkheidsverzekering tot dec. 2018    €        268,00 

Organisatiekosten                           €        796,51 

Belastingdienst inzake nalatenschap     €        116,00 

Duofiets, locatie Polstraat       €     6.950,00 

Kosten 50 jarig jubileum       €     8.138,39 

Westerveld en Vossers, (accountantskosten 2018)   €     1.157,97 

Terras inrichting, locatie Hermesstraat     €     3.044,84 

Jeu de Boulesbaan, locatie Bartelinkslaantje    €        450,00 

Dierenverblijf, locatie Hogestraat     €        926,59 

BVO De Graafschap – participatie project cliënten /bewegen  €     2.500,00  

Kosten realisatie Beweegtuin      €   72.148,34 

         ___________ 

Totaal             - €   96.556,26  

            ========= 

 

      


