
Jaarverslag 2014 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 te vergroten.  

 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea per 31 december 2014: 

De heer M. Veldhuizen, voorzitter 

De heer A.J. Luimes, secretaris 

De heer T. Verhoeven, penningmeester  

Mevrouw E. Simonetti, bestuurslid 

De heer R. Krabben, bestuurslid  

 

In het jaar 2014 is door het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea met veel inzet gewerkt om de 

doelen die zij vastgesteld hebben, te bereiken. Er wordt van de bestuursleden meer inzet verwacht in 

relatie tot fondsen en sponsorwerving en het aanspreken van hun eigen netwerk om “Vrienden” te 

werven. Om dit te bereiken is de keus gemaakt het huidige bestuur uit te breiden met tenminste twee 

leden. Hiervoor zijn in 2014 diverse verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten, 

helaas heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid.  

 

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

 

Het bestuur van de Stichting heeft in 2014 vijf 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 en het jaarplan voor 2015 – 

2017 vastgesteld.  

  

Activiteiten 

In 2014 zijn er diverse aanvragen van teams voor een financiële bijdrage aan het bestuur voorgelegd. 

De volgende aanvragen heeft het bestuur in 2014 gehonoreerd: 

- Team Polstraat - financiële ondersteuning aanpassing tuinterras € 3.653,00  

- Team Werken en Activiteitencentrum Slaadreef 41 - interactive LED TV € 1.000,00 

- Team Peperbus – duofiets € 4.150,00 

- Team Stationsstraat – tandem € 1.500,00 

- Team Hogestraat - kookgerei ’t Polhuusken € 750,00 

- Team Bartelinkslaantje - bijdrage internationaal G. Voetbaltoernooi € 123,00 

- Team Hogestraat - monteren elektrische trapondersteuning op duofiets € 1.450,00 



- Team Langebrug - speciale binnenschommel voor cliënten € 627,50 

- Hardloopteam Estinea - hardloopkleding inclusief logo € 671,55 

- Team Top Art - aanschaf passe partout snijder € 307,00 

- Team WAGU - elektronische weegschaal € 720,00 

 

Met genoegen hebben bestuursleden van Stichting Vrienden van Estinea de toegezegde hulpmiddelen 

overhandigd aan cliënten.  

Al jaren wordt door Stichting Vrienden van Estinea de jaarlijkse Sport en Snoezeldag van Estinea 

financieel geadopteerd. Met veel inzet van medewerkers van Estinea en hulp van vele vrijwilligers was 

dit evenement wederom een groot succes.  

 

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

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

- De Paastoertocht – Aalten 

- De Zorgmarathon – Sportcentrum Papendal in Arnhem 

- Internationaal G voetbalevenement - Hengelo (OV) 

- Sport en Snoezeldag – Aalten en omstreken 

 

Deelnemers aan de sportactiviteiten, waaronder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van Estinea, 

hebben een knappe prestatie geleverd en daardoor meegewerkt aan de naamsbekendheid van 

Stichting Vrienden van Estinea. 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 van Estinea behaald, zij zijn eerste geworden van de 25 hardloopteams die aan de 

Zorgmarathon hebben meegedaan. Verder was het hardloopteam van Estinea genomineerd voor 

sportploeg van het jaar 2014 in de gemeente Aalten. 

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

Vrienden van Estinea. 

Ditzelfde geldt voor cliënten van het Servicecluster van Estinea, zij hebben op de “Ondernemersbeurs” 

in Aalten geholpen in de horeca activiteit. Als dank voor hun inzet is er door de Aaltense ondernemers 

een geldbedrag aan Stichting Vrienden van Estinea geschonken.  

Met ondersteuning van PR & Communicatie van Estinea (met dichte portemonnee) en in 

samenwerking met de regionale en plaatselijke mediapartijen hebben de diverse sponsor- en 

wervingsacties ruimschoots aandacht gehad. Tevens is er met PR & Communicatie (low budget) 

gewerkt aan het actualiseren van de website van Stichting Vrienden van Estinea.  

 

Comité van aanbeveling 

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,  bestuurder en voormalig politicus  

 De heer. Dr. A.H.E.M.W. Wellink,  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 

 

Sponsor- en fondsenwerving 

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

“Open mijn Wereld” aan diverse fondsen voorgelegd. Een aantal fondsen heeft positief gereageerd, 

namelijk: 

 Fonds Verstandelijk Gehandicapten – crowdfunding wervingsproject   €  1.527,37 

 Skanfonds                  €20.000,00 

 Gerrit Heezen fonds       €  2.000,00 

 Ars Donandi fonds       €  7.000,00 

 Fonds Nuts Ohra       €25.000,00 

 Rabobankcoöperatie       €  7.500,00 

  

Het aantal donerende “Vrienden” heeft zich het afgelopen jaar verdubbeld. Tot nu toe hebben we drie 

nieuwe zakelijke “Vrienden” mogen noteren, zij geven jaarlijks een ‘bijdrage’ in natura.  

 

Met het bestuur zal in het komende jaar (2015) worden gekeken hoe het beleid t.a.v. sponsor- en 

fondsenwerving verder ingevuld kan worden. Uitgangspunt voor het bestuur is dat de nog uit te 

voeren wervingsactiviteiten binding moet hebben met de samenleving, het meedoen van mensen met 

een verstandelijke beperking in de samenleving staat centraal.  


