
Jaarverslag 2015 Stichting Vrienden van Estinea 

 

De Stichting Vrienden van Estinea heeft als doelstelling cliënten van Estinea, direct of indirect te 

ondersteunen in activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning, scholing en het 

algemeen welzijn welke niet vallen onder de reguliere financiering van de overheid. Naast een 

financiële bijdrage kan deze ondersteuning ook bestaan uit het ter beschikking stellen van materialen  

en hulpmiddelen die het mogelijk maken de zelfstandigheid van cliënten met een beperking te 

vergroten.  

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea per 31 december 2015: 

De heer M. Veldhuizen, voorzitter 

De heer R. Krabben, secretaris 

De heer T. Verhoeven, penningmeester  

De heer R. Epskamp, bestuurslid 

De heer B. van Asselt, bestuurslid  

 

In het jaar 2015 is het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea  zeer actief geweest om de doelen 

die zij vastgesteld hebben, waar te maken. Er is veel aandacht gegaan naar het vormgeven van  

bestuursrol en de verwachtingen die gesteld zijn aan de bestuursleden met als richtlijn het 

vastgestelde beleidsplan 2014 – 2018. Mevrouw E. Simonetti is gestopt als bestuurslid in februari 

2015. Mevrouw Simonetti heeft een aantal jaren met veel enthousiasme mee geholpen aan de 

ontwikkeling van diverse bestuurlijke activiteiten. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet. 

De heer R. Epskamp is bereid gevonden om bestuurslid te worden, hij is inmiddels op diverse fronten 

actief voor Stichting Vrienden van Estinea. 

De heer J. Luimes heeft op 2 juni 2015 te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris/ 

bestuurslid. De heer Luimes heeft vrijwel vanaf de oprichting van Stichting Vrienden van Estinea met 

veel enthousiasme zijn taak vervuld. Het bestuur waardeert dat zeer en heeft op 18 juni officieel 

afscheid genomen van de heer Luimes.  

Het bestuur heeft de heer B. van Asselt bereid gevonden om bestuurslid te worden van Stichting 

Vrienden van Estinea. Hij is officieel op 5 november als nieuw bestuurslid aangetreden. 

 

Mevrouw B. van Riessen, Raad van Bestuur Estinea is adviseur van Stichting Vrienden van Estinea.  

 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2015 drie keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen heeft het 

bestuur naast het behandelen van ingekomen verzoeken en diverse onderwerpen het jaarverslag en 

de jaarrekening vastgesteld en heeft het bestuur tevens de begroting voor 2015 – 2018 vastgesteld.  

  

 

 



Activiteiten 

In 2015 zijn er diverse aanvragen van teams voor een financiële bijdrage aan het bestuur voorgelegd. 

De volgende aanvragen heeft het bestuur in 2015 gehonoreerd: 

- Team Boeijink, tuingereedschap 

- Team Bosuilstraat, aanpassen buitenterrein 

- Team Zeddamseweg, ontwikkeling en beplanting tuin 

- Team Lijsterstraat, rolstoelfiets 

- Team Slaadreef, 1ste Omivistasysteem zorgproject “Open mijn Wereld” 

 

De bestuursleden hebben de toegezegde hulpmiddelen persoonlijk overhandigd aan cliënten.  

 

Estinea is actief in deelname aan sportactiviteiten in de regio met zowel medewerkers als cliënten. 

Stichting Vrienden van Estinea heeft aantal van deze sportactiviteiten gesponsord zoals: 

- De Zorgmarathon – Sportcentrum Papendal in Arnhem 

- Sportdag – Aalten en omstreken 

- Spel- en activiteitendag - Aalten en omstreken 

 

Deelnemers waaronder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Estinea hebben tijdens de 

Zorgmarathon een knappe sportieve prestatie geleverd en daardoor meegewerkt aan de 

naamsbekendheid van Stichting Vrienden van Estinea. De teams hebben hun kilometers laten 

sponsoren. De opbrengst is weer naar Stichting Vrienden van Estinea gegaan. Het bestuur is erg blij 

met de sportieve en actieve inzet en feliciteert de deelnemers met de uitzonderlijke sportieve 

prestatie. Een uitzonderlijke prestatie heeft het hardloopteam 1 van Estinea behaald. Dit team is 

eerste geworden van de 20 hardloopteams die aan de Zorgmarathon hebben meegedaan. Verder was 

dit hardloopteam genomineerd voor sportploeg van het jaar 2015 in de gemeente Aalten. 

De deelnemers van de Paastoertocht hebben een aanzienlijk geldbedrag geschonken aan Stichting 

Vrienden van Estinea. 

Met veel inzet van medewerkers van Estinea en hulp van vele vrijwilligers waren de sport- en speldag 

en het belevingsfestival wederom een succes. 

 

Met ondersteuning van PR & communicatie van Estinea en in samenwerking met de regionale en 

plaatselijke mediapartijen hebben de diverse sponsor- en donateurswervingsacties ruimschoots 

aandacht gehad. 

Tevens is met PR & communicatie (low budget) gewerkt aan het actualiseren van de PR & 

communicatie activiteiten van Stichting Vrienden van Estinea.  

In het verlengde van het hier bovenstaande mag genoemd worden dat de firma Frontis uit Varsseveld 

een nieuwe website aan Stichting Vrienden van Estinea heeft geschonken. De collega’s van PR & 

communicatie zijn druk aan de slag om de tekstvlakken te vullen. We hopen in februari 2016 de 

nieuwe website online te mogen presenteren.  



 

 

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft een aantal bekende Nederlanders bereid 

gevonden om lid te worden van het comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling bestaat uit 

de volgende personen: 

 

 Mevrouw. Drs. Cl. Ross-van Dorp, Nederlands bestuurder en voormalig politicus  

 De heer. Dr. A.H.E.M.W. Wellink, Nederlands econoom en voormalig president De Nederlandse 

Bank 

 De heer. H.M. Ostendorp, Nederlands politicus en burgemeester van gemeente Bunnik 

 De heer. H. Niemeijer, Directeur Elite Salades & Snacks 

 Laura van Kaam, zangeres en winnares The Voice Kids 2014 

 

Zorgproject ‘Open mijn wereld’ 

De coördinator sponsor- en fondsenwerving heeft namens Stichting Vrienden het wervingsproject 

“Open mijn Wereld” aan diverse fondsen voorgelegd. Een aantal fondsen en sponsoren hebben positief 

gereageerd, namelijk: 

 Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

 Skanfonds 

 Gerrit Heezen fonds 

 Ars Donandi fonds 

 Fonds Nuts Ohra 

 Rabobankcoöperatie 

 Nuts Ohra 

 Unit4 

 DVM 

 Kinderfonds Dusseldorp 

 VDD Iqware BV 

 Stiftung Ostermann 

 RDG Kompagne 

 Kunstveiling - ondersteund door vrijwilligers 

 Wervingsacties cliënten en medewerkers Estinea 

 

Eind december 2015 hebben we het totaal bedrag van € 132.500,- euro bij elkaar gekregen om het 

zorgproject “Open mijn Wereld” te kunnen realiseren. Het mag een fantastisch slot van 2015 genoemd 

worden. Het bestuur dankt allen die zich met veel enthousiasme hebben ingezet voor zorgproject 

“Open mijn Wereld”.  

 



Het aantal donerende “Vrienden” heeft zich het afgelopen jaar verdubbeld. Op dit moment hebben we 

drie nieuwe zakelijke “Vrienden” mogen begroeten, zij geven jaarlijks een “bijdrage” in natura.  

 

Blik vooruit 2016 

Het bestuur kijkt in het jaar 2016 op welke wijze het beleid t.a.v. sponsor-  fondsenwerving en 

“Vrienden” wervingsacties verder ingevuld kan worden. Er worden voor 2016 diverse wervingsacties 

opgezet (opgenomen in het jaarwervingsprojectplan 2016) om bijvoorbeeld meer “Vrienden” te 

werven. Uitgangspunt is voor het bestuur nog steeds ongewijzigd; de nog uit te voeren 

wervingsactiviteiten moeten binding hebben met de samenleving, het meedoen van mensen met een 

verstandelijke beperking in de samenleving staat centraal.   


