
 
 

Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2020  
 

Algemeen 

De ontwikkeling rondom het Coronavirus zijn bedroevend. We moeten alert te zijn om niet besmet 

te raken, met hulp van elkaar kunnen we wellicht een vergaande Corona besmetting voorkomen 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een enthousiaste kandidaat (regio Twente) voor het 

bestuur.  Door de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus is het werven van een kandidaat 

bestuurslid niet mogelijk, we wachten op betere tijden.  

 

Het bestuur heeft afspraken gemaakt om in de eerste helft van 2021 te kijken welke eerste 

wervingsactiviteiten gestart kunnen worden om nieuwe donateurs te werven. In verband met de 

ontwikkelingen rondom de Coronacrisis is het wervingsprogramma tijdelijk gestopt.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 3de kwartaal van 2020 waren er de volgende aanvragen: 

• De theatergroep Spelen! heeft een aanvraag gedaan voor speciale headsets. Het bestuur 

van Stichting Vrienden van Estinea heeft de aanvraag op 30 september jl. gehonoreerd. 

• Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft aangegeven de cliënten die vanwege 

Coronaperikelen thuis moeten blijven te willen verrassen met een passend creatief 

knutselpakket. 

• Het bestuur heeft positief gereageerd op de aanvraag participatieproject “Fit en Vitaal” 

voor cliënten van Estinea in samenwerking met de voetbalorganisatie “De Graafschap” uit 

Doetinchem, voor de duur van een jaar (najaar 2020- voorjaar 2021). Er wordt 

aankomende tijd gekeken op welke wijze de activiteiten van Stichting Vrienden van 

Estinea onder de aandacht kunnen brengen bij de “partners” – sponsoren van BVO de 

Graafschap.   

• Woonlocatie Bartelinkslaantje in Hengelo heeft een aanvraag gedaan voor voltooiing van 

de Jeu de Boules baan, het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft de aanvraag 

gehonoreerd.  

  



 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. We willen cliënten structureel helpen met hun laaggeletterdheid. Twee bestuursleden van 

Stichting Vrienden van Estinea hebben zich aangemeld bij mevrouw E. Veenvliet (zij is bij 

Estinea de coördinator van het laaggeletterdheidproject). Bij het fonds ‘Taal voor het Leven’ 

wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid of zij het laaggeletterdheidproject van Estinea 

financieel kunnen ondersteunen.  

2. We zitten nog steeds in een onderzoeksfase of we met de inzet van digitale 

communicatieschermen cliënten kunnen helpen om zelfstandiger en communicatief vaardiger 

te worden. Hopelijk kunnen we op de bestuursvergadering van 9 december het bestuur van 

Stichting Vrienden van Estinea kennis laten maken met het digitale communicatiescherm en 

de mogelijkheden die dit systeem heeft.  

3. Van 21 tot en met 26 september is er weer gecollecteerd voor Handicap.NL in de gemeenten 

Haaksbergen, Aalten, Doetinchem en Dinxperlo. In deze collecte week is niet gecollecteerd 

met de collectebus, maar hebben de collectanten kaartjes met een QR code rond gebracht. 

Veel collectanten en ook een aantal bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea hebben 

een online collectebus geactiveerd. We zijn erg benieuwd wat de collecte voor Handicap.nl in: 

Aalten, Doetinchem, Haaksbergen en Dinxperlo in 2020 heeft opgebracht. 

4. Top – Art winkel Winterswijk gaan samen met Hesselink – koffie uit Winterswijk dit najaar 

20.000 koffiemokken verkopen voor een wervingsproject van Stichting Vrienden van Estinea. 

Het bestuur van Stichting Vrienden was blij verrast met dit nieuwe initiatief en hoopt uiteraard 

op een groot succes! 

 

Overhandiging gehonoreerde aanvrage 

Afspraken omtrent het overhandigen van gehonoreerde aanvragen zijn in verband met de huidige 

Corona- maatregelen tijdelijk opgeschort.  

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Op dit moment zijn er alleen telefonische en of via beeldbellen contacten met diverse “partners”, 

daar waar mogelijk helpen we elkaar.   

 

Aantal vrienden SVvE  

Op 30 september 2020 heeft Stichting Vrienden van Estinea 94 vrienden, waarvan 19 

bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 3e kwartaal 2020   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2019, eindsaldo                        + € 129.290,00 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2020, eindsaldo                                    + €   29.713,00 

 

  



 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2020 

Donatie ‘Vrienden’         €       5.688,00 

Bijdrage Particulieren       €          225,00 

Donatie website       €          200,00 

Bijdrage Paastoertocht / Sensomotorische spelruimte   €       1.500,00 

Bijdrage ouders binnentuin Groenloseweg     €       4.850,00 

Donatie binnentuin Groenloseweg – Roelvinkfonds   €       7.500,00 

Donatie binnentuin Groenloseweg – Fonds SFO   €       4.000,00 

Stichting Estinea, bijdrage binnentuin Groenloseweg                          €       1.200,00 

Gemeente Aalten / Naoberfonds (carbonaatschermen)   €       4.500,00 

Stichting Zorg en Welzijn      €            50,00 

                  _______________ 

                                                                                                +  €      29.713,00 

               ============ 

    

Uitgaven t/m 3e kwartaal 2020 

Rabobank – kosten 3e kwartaal 2020     €           29,00 

Aansprakelijkheidsverzekering tot december 2020   €         268,00 

Organisatiekosten       €         513,00 

Westerveld & Vossers (accountantskantoor)    €         118,00  

Spelmaterialen cliënten, woonlocaties (1ste lockdown maatregel )  €      2.852,00 

Overkapping Groenloseweg Eibergen (binnentuin)   €    17.180,00 

Carbonaatschermen duofietsen + rolstoelfietsen, cliënten Estinea €      6.100,00 

De heer Aaldering, factuur binnentuin Groenloseweg Eibergen  €         684,00 

         ___________ 

Totaal             - €     27.744,00  

            

         ========= 

 

Op 30 september 2020, bankrekeningsaldo totaal:        +  €   156.132,00 

 

 

 


