
 
 

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2020  
 

Algemeen 

Net als iedereen hebben we in dit kwartaal te maken gekregen met het Coronavirus. We spreken onze 

waardering uit naar de medewerkers van Estinea die met veel inzet de cliënten in deze moeilijke tijd 

hebben verzorgd en bijgestaan.  

                        

Bestuurszaken 

Het bestuur zoekt een enthousiaste bestuurskandidaat, bij voorkeur uit de regio Twente zodat de 

regio’s goed vertegenwoordigd zijn binnen het bestuur. 

 

Het bestuur heeft eerste afspraken gemaakt om in 2020 te starten met het werven van nieuwe 

donateurs. In verband met de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis zijn alle wervingsactiviteiten 

tijdelijk gestopt.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 1de kwartaal van 2020 ontving Stichting Vrienden van Estinea de volgende aanvragen: 

• De theatergroep Spelen! heeft een vooraankondiging gedaan. Ze willen een aanvraag speciale 

headsets voorleggen aan het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea. 

• Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aanvraag gehonoreerd om voor 43 

woonlocaties een spel- knutsel en beweegtas beschikbaar te stellen.   

 

Overhandiging aanvraag 

Op woensdag 19 februari heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea de eerste eitjes 

ontvangen van de kippen die in het nieuwe dierenverblijf bij woonlocatie Hogestraat in Aalten hun 

“thuis” hebben gevonden. Er is een afspraak gemaakt dat een aantal bestuursleden van Stichting 

Vrienden van Estinea op de nationale “Burendag” zaterdag 26 september 2020 het nieuwe 

dierenverblijf aan de cliënten van woonlocatie Hogestraat officieel overhandigen.   

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Samen met het bestuur van Paardrijvereniging voor mensen met een beperking Achterhoek zoeken 

we een geschikte locatie. Hier wil de vereniging een aantal paarden stallen. Een aantal cliënten van 

Estinea rijd paard bij deze paardrijvereniging. 

De firma Geven heftrucks uit Lintelo heeft aangeboden om de twee verspeentafels kosteloos over te 

brengen naar de beweegtuin bij de werk- en activiteitenlocatie Slaadreef 41. Dit is tot stand gekomen 



tijden de Aaltense Uitdaging. De verspeentafels zijn gemaakt door leerlingen van scholengemeenschap 

Schaersvoorde.  

 

Aantal Vrienden SVvE: 

Op 31 maart 2020 heeft Stichting Vrienden van Estinea 93 Vrienden, waarvan 16 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 1e kwartaal 2020   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2019, eindsaldo                        + € 131.890,00 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2020, eindsaldo                                    + €   17.775,00 

 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2020 

Donatie “Vrienden”         €         150,00 

Bijdrage Particulieren       €           75,00 

Donatie website       €         200,00 

Bijdrage Paastoertocht / Sensomotorische spelruimte   €       1.500,00 

Bijdrage ouders “Binnentuin” Groenloseweg     €       4.350,00 

Donatie “Binnentuin” Groenloseweg – Roelvinkfonds   €       7.500,00 

Donatie “Binnentuin” Groenloseweg – SFO Fonds   €       4.000,00 

                  ______________ 

                                                                                                +  €     17.775,00 

               =========== 

    

Uitgaven t/m 1e kwartaal 2020 

Rabobank – kosten 4e kwartaal 2019, nog te betalen   €          28,00 

Rabobank – kosten 1e kwartaal 2020               €          14,00 

Nog te ontvangen rente      €          10,00 

Aansprakelijkheidsverzekering tot dec. 2020    €        268,00 

Organisatiekosten       €        398,00 

         ___________ 

Totaal             - €        718,00   

            ========= 

Op 31 maart 2020, bankrekeningsaldo totaal:              +  €    170.104,00 

 

Opmerking met betrekking tot afwikkeling toezeggingen Fondsen wervingsproject ‘Beweegtuin’ 

Slaadreef Aalten: 

 

NSGK (toekenning 2019) betaald 1e kwartaal 2020   €     3.000,00 

Gerrit Heezen Fonds (toekenning 2018) betaald 1e kwartaal 2020 €     2.500,00 

Handicap.nl bijdrage beweegtuin nog te vorderen   €     3.750,00 


