
 
Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2021  
 

Algemeen 

Het coronavirus blijft nog steeds rondwaren. Gezamenlijk moeten we onze schouders er onderzetten 

om door deze “Coronatijd” heen te komen. Gelukkig zijn de vaccinatie rondes gestart en we hopen dat 

daarmee het Coronavirus op z’n retour is.   

 

Bestuurszaken 

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

Er wordt geprobeerd door ons huidige “netwerk” te consulteren een geschikte kandidaat te vinden.  

 

Het bestuur hoopt in het najaar van 2021 te starten met de eerste wervingsactiviteiten om nieuwe 

donateurs te werven.  

In het eerste kwartaal van 2021 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea een schenking 

via een nalatenschap mogen ontvangen. Het bestuur is daar dankbaar voor, de schenking is dan ook 

zeer welkom.  

 

Er is een start gemaakt met het opstellen van het beleidsplan voor Stichting Vrienden van Estinea 

2021 – 2024. Het concept is klaar en wordt op 26 mei 2021 in de bestuursvergadering besproken.  

 

Per 1 juli 2021 verandert de wet en regelgeving rondom de ANBI status die Stichting Vrienden van 

Estinea heeft. In de vergadering van 26 mei 2021 wordt over de gewijzigde wet en regelgeving de 

nodige besluiten genomen.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 1de kwartaal van 2021 waren er de volgende aanvragen: 

• De groep cliënten die een werkleerplek heeft op werklocatie de “Ahof”  in Aalten hebben passend 

gereedschap ontvangen voor houtbewerking. Zodra het mogelijk is, wordt het gereedschap 

overhandigd aan de cliënten werklocatie de “Ahof”.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea wil 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). Inmiddels zijn er bij diverse fondsen een aanvraag gedaan voor 

financiering van het project laaggeletterheid.   

2. In het derde kwartaal van 2021 willen we starten met het werven van fondsen voor het 

wervingsproject “Mijn eigen plan”. Dit wervingsplan verdient ondersteuning om cliënten te helpen 

om digitaal en communicatief zelfstandig en vaardig te worden.   

3. In samenwerking met de firma Hesselink koffie worden er koffiekopjes verkocht om Stichting 

Vrienden van Estinea financieel te ondersteunen. Een cliënte van TOP – Art  winkel Winterswijk 

heeft het ontwerp gemaakt, zij heeft dit zo goed gedaan dat er nu een start gemaakt is met de 

verkoop van de tweede ronde koffie kopjes (boven de 10.000 stuks tot nu toe). 

 

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 maart 2021 heeft Stichting Vrienden van Estinea 94 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

  



 

Financiën 1e kwartaal 2021   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2020, eindsaldo                         + €   33.386,00 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2021, eindsaldo                                     + €     8.085,00 

 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2021 

Legaat         €       5.000,00 

Bijdrage ‘Vrienden’         €       3.075,00 

Rente          €            10,00  

                  _______________ 

                                                                                                +  €       8.085,00 

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

    

Uitgaven t/m 1e kwartaal 2021 

Rabobank – kosten 1e t/m 1e kwartaal 2021    €            13,00 

Organisatiekosten 2021      €         108,00 

City Post verzendkosten      €          463,00 

Schaersvoorde bloem- verspeentafels (beweegtuin)   €       3.150,00 

Participatieporject werken – De Graafschap    €       2.500,00 

         ____________ 

Totaal             - €       6.234,00   

                   ========== 

 

Op 31 maart 2021, bankrekeningsaldo totaal:               +  €    147.103,00 

 

 


