
 
Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2020   
  

Algemeen  

Het coronavirus blijft hardnekkig rondwaren. We doen ons best om niet besmet te 

raken, gezamenlijk moeten we alle zeilen bijzetten om een vergaande corona 

besmetting te voorkomen. Maar uiteindelijk gaat het ons met vereende krachten 

lukken het coronavirus “buiten de deur” te houden.   

  

Bestuurszaken  

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een enthousiaste kandidaat bestuurslid uit de 

regio Twente. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus is het werven van 

een kandidaat bestuurslid moeilijk. Er wordt geprobeerd via raadpleging binnen ons huidige 

“netwerk” een geschikte kandidaat te vinden.   

  

Het bestuur hoopt in de eerste helft van 2021 te starten met de eerste wervingsactiviteiten om 

nieuwe donateurs te werven.   

  

Gehonoreerde aanvragen  

In het 4de kwartaal van 2020 waren er de volgende aanvragen:  

• Er zijn 45 ‘quarantaine boxen’ met gezonde inhoud rondgebracht naar de 45 woonlocaties van 

Estinea. Met de bedoeling de cliënten een hart onder de riem te steken in deze voor hen zo 

moeilijke periode met strakke coronamaatregelen.  

• Voor 348 cliënten die ambulante zorg ontvangen en nog thuis wonen is, in samenwerking met 

zorgorganisatie Estinea, een kerstattentie naar hen opgestuurd. Want ook zij hebben het de 

afgelopen periode heel erg moeilijk gehad met de coronamaatregelen.   

  

Beide initiatieven zijn met veel enthousiasme ontvangen, cliënten hebben de kerstattenties heel 

erg gewaardeerd.   

  



  

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties  

1. We willen cliënten structureel helpen met 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. In het eerste kwartaal van 2021 willen we starten met het werven van fondsen voor het 

wervingsproject digitale communicatieschermen voor cliënten om hen te helpen 

om zelfstandiger en communicatief vaardiger te worden.    

3. Stichting Vrienden van Estinea lift mee via het landelijk platvorm Geef.nl voor meer informatie 

zie: https://stichting-vrienden-van-estinea.onlinecollecteren.nl In 2020 heeft het landelijk 

platvorm Geef.nl voor 4+ miljoen aan donaties verwerkt (een nieuw record bedrag) en 4.000 

goede doelen organisaties zijn aangesloten bij het platvorm Geef.nl.   

4. In 2021 wordt een start gemaakt met het regionale plan van aanpak ‘Vrijetijdsnota’. Eén van de 

speerpunten uit deze nota is het ‘meedoen’ van mensen met een (verstandelijke) 

beperking. Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea vindt het een prachtig initiatief en 

hoopt dat het onderwerp ‘meedoen’ een succes wordt.   

  

Overhandiging gehonoreerde aanvragen  

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

huidige coronamaatregelen 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   

Op 31 december 2020 heeft Stichting Vrienden 

van Estinea 94 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden.  

  

  

https://stichting-vrienden-van-estinea.onlinecollecteren.nl/


 

Financiën 4e kwartaal 2020    

Ter vergelijk:  

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2019, eindsaldo                          + € 129.290,00  

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2020, eindsaldo                                     + €   33.386,00  

  

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2020  

Donatie ‘Vrienden’       €       9.159,00  

Donatie website €          200,00  

Bijdrage Paastoertocht / Sensomotorische spelruimte  €       1.500,00  

Bijdrage ouders binnentuin Groenloseweg   €       5.000,00  

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  

Handicap.nl – collecte opbrengst 2020  €          278,00  

                    _______________  

                                                                                                +  €      33.386,00

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

  

Uitgaven t/m 4e kwartaal 2020  

Rabobank – kosten 1e t/m 4e kwartaal 2020  €            99,00 

Aansprakelijkheidsverzekering januari t/m december 2020  €          468,00 

Organisatiekosten 2020  €       5.882,00 

Administratiekosten 2020  €       1.000,00 

Westerveld & Vossers (accountantskantoor)  €       1.118,00 

Spelmaterialen cliënten, woonlocaties (1ste lockdown maatregel )   €       2.927,00 

Kosten totaal realisatie binnentuin woonlocatie Groenloseweg  €     20.578,00 

Carbonaatschermen duofietsen + rolstoelfietsen, cliënten Estinea  €       6.100,00 

Schappenwand woonlocatie Bartelinkslaantje  €          175,00 

Mercidoosjes cliënten ambulant  €          772,00 

Bubbelbal – gezonde quarantaine box  €       2.636,00 

   ____________ 

Totaal       - €    41.755,00 

 ========== 

  

Op 31 december 2020, bankrekeningsaldo totaal:        +  €   149.278,00 


