
 

 

Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2019  

 

Algemeen 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur zoekt een enthousiaste bestuurs- kandidaat, bij voorkeur uit de regio Twente zodat de 

regio’s goed vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur. 

 

Het bestuur heeft het plan om in 2020 te starten met het werven van nieuwe donateurs. Daarvoor 

heeft het bestuur een onderzoek – leervraag uitgezet bij de onderwijsorganisaties HAN en Saxion 

voor een nieuwe originele vormen van wervingsacties.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 4de kwartaal van 2019 was er de volgende aanvraag: 

 

• Een tweetal fondsen hebben de aanvraag voor de realisatie van de speciale binnentuin 

woonlocatie Groenloseweg gehonoreerd. Er was nog een tekort om de speciale binnentuin 

te kunnen realiseren, Stichting Vrienden van Estinea heeft de toezegging gedaan dit tekort 

voor haar rekening te nemen. 

 

Overhandiging aanvraag 

Op 30 november heeft het bestuur aan de cliënten van woonlocatie Hermesstraat officieel hun de 

nieuwe ingerichte tuin overhandigd. We werden hartelijk ontvangen en de cliënten waren er zeer 

blij met hun nieuw ingerichte tuin.    

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

In het 4e kwartaal 2019 werd met andere (zorg)organisaties nauw samengewerkt om hun 

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 is positief 

afgerond. Veel mensen maken gebruikt van de elektrocar en toeren regelmatig rond in Eibergen.  

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 bedrag 

binnen voor dit participatieproject van € 60.000,00.  In samenwerking met de paardenvereniging 

Winterswijk wordt met Stichting Paardrijden voor Gehandicapten gekeken wat zij voor elkaar 



kunnen betekenen. Met als doel om gezamenlijk van de Winterswijkse accommodatie gebruik te 

maken. 

 

Aantal Vrienden SVvE: 

Op 31 december 2019 heeft Stichting Vrienden van Estinea 93 Vrienden, waarvan 16 

bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 4e kwartaal 2019   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2018, eindsaldo                        + €  65.423,00 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2019, eindsaldo                                    + €131.890,00 

 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2019 

Donatie “Vrienden”         €      6.571,00 

Bijdrage Particulieren       €         290,00 

Donatie website       €           50,00 

Beweegtuin donaties       €    65.695,00 

NSGK collecte bijdrage / beweegtuin     €         494,00 

NSGK collecte bijdrage / beweegtuin     €         296,00 

NSGK collecte bijdrage / beweegtuin     €         479,00 

Fam. Aarnink / beweegtuin      €      1.388,00 

Donaties / beweegtuin       €      1.923,00 

Wam van Duren / beweegtuin      €      1.500,00 

Arjo / beweegtuin       €         250,00 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn / beweegtuin   €         250,00 

Zieken zondagdienst / beweegtuin     €         434,00 

Veenman / beweegtuin       €      2.000,00 

Vtel /beweegtuin       €      3.500,00 

Vtel / beweegtuin       €         600,00 

Menzisfonds/ beweegtuin      €      5.000,00 

Dhr. M. Veldhuizen / beweegtuin     €      3.409,00 

Kerstmarkt Estinea / beweegtuin     €         975,00  

Rotsbouw / beweegtuin      €         250,00 

PowerQ  / beweegtuin       €         500,00 

Bijdrage 50 jarig jubileum Estinea     €      2.350,00 

Bijdrage Paastoertocht / beweegtuin     €         500,00 

Bijdrage Gemeente Oude IJsselstreek     €      1.000,00 

Bijdrage Diaconie Etten      €         149,00 

Bijdrage Diaconie Dinxperlo / beweegtuin    €         643,00 

Bijdrage firma NOOT / sensomotorisch spelmateriaal   €      2.500,00 

Bijdrage Noot / beweegtuin      €         600,00 

Fonds Nuts Ohra /sensomotorisch spelmateriaal   €      8.405,00 



Bijdrage ouders “Binnentuin” Groenloseweg     €      4.350,00 

Donatie “Binnentuin” Groenloseweg – Roelvinkfonds   €      7.500,00 

Collecte Schaersvoorde  / beweegtuin     €         200,00 

Sportuitwisseling /voetbaltoernooi Bartelinkslaantje   €         250,00 

Sponsor bijdrage Bartelinkslaantje     €      1.500,00 

Werkgeversverenging Zorg en Welzijn     €         150,00 

Donatie kerstmarkt Estinea      €         680,00 

Collecte Handicap.nl / beweegtuin     €      2.360,00 

Collecte Handicap.nl /beweegtuin     €      2.899,00 

                  ______________ 

                                                                                                +  €   131.890,00 

               =========== 

    

Uitgaven t/m 4e kwartaal 2019 

Rabobank – kosten 1e kwartaal 2019 en 2de  kwartaal 2019            €        122,00 

Aansprakelijkheidsverzekering tot dec. 2018    €        268,00 

Organisatiekosten       €     6.649,00 

Belastingdienst inzake nalatenschap     €        116,00 

Duofiets, locatie Polstraat (aanvraag 2018)     €     6.950,00 

Kosten 50 jarig jubileum       €   10.153,00 

Westerveld en Vossers (accountantskosten 2018)   €     1.201,00 

Terras inrichting, locatie Hermesstraat     €     3.045,00 

Sport en spel materiaal, locatie Bartelinkslaantje   €        701,00 

Dierenverblijf, locatie Hogestraat     €        927,00 

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

Inrichting Sensomotorische spelruimte     €     7.630,00 

Kosten podium opening beweegtuin / Podesta    €        605,00  

Kosten realisatie Beweegtuin      €  114.872,00 

         ___________ 

Totaal             - €  155.739,00  

         ========= 

 

Op 31 december 2019, rekeningsaldo totaal:          +  €   159.111,00 

 

      


