Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2015
Algemeen
Er is een eerste aanschaf gedaan om de digitale communicatie apparatuur in gebruik te nemen op
locatie werk & activiteiten Slaadreef 41. De aanschafkosten voor het complete Omnivistasysteem
(incl. oogbesturingsysteem) zijn € 25.000,00. Projectbeheerder Arnold Roelofs heeft met
projectleidster Pauline Laan besproken op welke wijze dit projectmatig opgepakt wordt en dat zij dit
project praktisch gaat begeleiden en ondersteunen.
De kunstveiling op 23 juli 2015 wordt in samenwerking met medewerkers van de Aaltense Musea
uitgevoerd. Op 8 mei is een expositie van de aangeboden kunstwerken gepland, de expositie wordt
geopend door wethouder H. (Henk) Rijks en Beatrijs van Riessen. De kunstwerken worden
tentoongesteld in de Dorpboerderij van het Aalten Museum. In de expositieperiode tot aan 23 juli
wordt één dag in de week door cliënten kunstenaars in de expositieruimte aan hun kunstwerken
gewerkt. De gemeente Aalten heeft voor dit cultuurevenement een subsidie van 1.000,00 euro
beschikbaar gesteld. Er volgen nog gesprekken in april met de beleidsmedewerkers van de gemeente
Aalten over subsidie leefbaarheid/ noaberschap en werkplekervaring voor cliënten van Estinea.
Een delegatie Fonds Verstandelijk Gehandicapten, mevrouw Schultgens (bestuurder) en mevrouw Van
der Weerd (consulent), heeft op 12 maart jl. een werkbezoek gebracht aan Estinea en werk &
activiteiten locatie Slaadreef 41 in Aalten.
Op 25 maart heeft mevrouw Nieuwenhuis, consulent van het Skanfonds een werkbezoek gebracht aan
woonlocatie Slaadreef 43 in Aalten. Zij heeft een interview met mevrouw Hiddink gehad (moeder van
Milan Hiddink) en er zijn foto’s gemaakt van Milan die samen met zijn broertje Lars met het
Omnivistasysteem een spel deden. Het systeem werd deze dag beschikbaar gesteld door RDG
Kompagne.
Voor beide werkbezoeken kunnen we stellen dat het uitwisselen van ervaringen en het duidelijk
maken waar prioriteiten komen te liggen in de uitvoering van zorgaspecten voor nu en in de toekomst,
echt nodig is om elkaar goed te kunnen begrijpen. Op deze manier ontstaat er een goede relatie
tussen zorgorganisaties en fondsen en wordt eveneens duidelijk wanneer je een beroep op elkaar kunt
doen.
In het eerste kwartaal 2015 is Manon Breuls (PR en communicatie adviseur) actief geweest voor
Stichting Vrienden van Estinea. Voor het jaar 2015 heeft zij voor Stichting Vrienden van Estinea een

“knipkaart” gemaakt zodat duidelijk is waar en wanneer de coördinator sponsor en fondsenwerving
een beroep op haar kan doen ten bate van wervingsprojecten.
Verder heeft Anne–Marieke Vreeman (PR & communicatie) een “zakelijke advertentie” gemaakt. Deze
is geplaatst in het voetbalvakblad Graafschap Zakelijk. Stichting Vrienden van Estinea ontvangt met
regelmaat ondersteuning van de medewerkers PR& Communicatie van Estinea, het bestuur bedankt
de medewerkers voor hun inzet.

Bestuurszaken
Binnen het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea zijn twee vacatures. Gesprekken om deze
vacatures in te vullen hebben plaatsgevonden. We hopen twee nieuwe bestuursleden te begroeten in
de eerst volgende bestuursvergadering.
In de bestuursvergadering van 23 februari 2015 heeft het bestuur de Jaarrekening 2014 geaccordeerd
en de begroting 2015 – 2018 goed gekeurd.
Wervingsacties – nieuwe ‘Vrienden’
Op 1 april zijn de heer M. (Martin) Veldhuizen, mevrouw B. (Beatrijs) en de heer G. (Gerrit) van Veen
op werkbezoek geweest bij het telemarketingbureau Seniorcall in Deventer. Uit dit werkbezoek is
voldoende positieve informatie verkregen om de interne ‘Vrienden’ wervingsactie (onder de
huisleveranciers van Estinea) in het tweede kwartaal van 2015 daadwerkelijk uit te voeren.
Bij de volgende drie organisaties ligt een aanvraag voor het wervingsproject ‘Open mijn Wereld’:
- Fonds KPMG
- Coöperatiefonds Rabobank Graafschap – Zuid
- Kinderfonds Van Dusseldorp
We hopen op een positieve respons, we komen steeds dichter bij het eindbedrag van het
wervingsproject ‘Open mijn Wereld’.
Toezegging fondsenwervingsproject ‘Open mijn Wereld’
Het crowdfundingproject dat samen met het Fonds Verstandelijk Gehandicapten is opgezet, levert een
goede respons, op dit moment is de stand € 2.112,37.

Subsidie aanvragen:
1. De subsidie voor een duurzaam creatief project is door Estinea afgewezen. Het project was
niet passend en had geen meerwaarde voor cliënten.
2. De subsidie leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen voor het wervingsproject ‘Perron 8’ is
nog niet aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Gehonoreerde aanvragen
Geen aanvragen ontvangen in het 1e kwartaal 2015

Financiën 1e kwartaal 2015
Ter vergelijk:
Inkomsten en uitgaven 1e kwartaal 2014
Inkomsten en uitgaven

1e

kwartaal 2015

+ €22.475
+ € 9.770

Donaties 1e kwartaal 2015
Donatie “Vrienden”

€

270

Arsdonandi donatie ‘Open mijn Wereld’

€ 7.000

Estinea heeft het 1e kwartaal 2015 ondersteuning loonkosten gegeven

€ 2.500
_________
+ € 9.770
=======

