
 
 

Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2018  
 

Algemeen 

 

Wervingsproject ‘Beweegtuin’ Slaadreef 

Eind juni heeft Stichting Vrienden van Estinea voor het wervingsproject ‘Beweegtuin’ aan de Slaadreef 

een nominatie gekregen van het MenzisFonds. De nominatie is inmiddels verzilverd en de Stichting 

heeft € 5.000,00 gekregen.  

Van een familie uit Lichtenvoorde hebben we € 1.388,25 ontvangen en van een familie uit Aalten 

hebben we € 500,00 gekregen. Beide donaties zijn bestemd voor de realisatie van de beweegtuin 

(beide bedragen moeten nog in de boekhouding verwerkt worden). 

Estinea heeft € 600,00 euro overgemaakt (verkoop ‘oude’ mobieltjes aan Vtel). Ook dit bedrag komt 

ten gunste van de realisatie van de beweegtuin. Met de wervingsactiviteiten die nu nog lopen hopen 

we de laatste € 3.000,00 binnen te halen zodat we kunnen starten met de verwezenlijking van de 

‘Beweegtuin’. De laatste lootjes wegen het zwaarst maar we blijven positief. 

Een aantal werkgroep leden heeft op 26 juni een aantal projectplannen (voorbereiding, 

aandachtspunten realisatie ‘Beweegtuin’) beoordeeld. Deze projectplannen waren gemaakt door een 

aantal leerlingen (Technasium klassen) van Schaersvoorde uit Aalten. Het was een leuke ‘klus’. Goed 

om te zien hoe leerlingen tegen de realisatie van een ‘Beweegtuin’ aan kijken en welke ervaringen zij 

opgedaan hebben.   

Op de plek waar de beweegtuin komt, hangt nu een spandoek tussen de eiken (bijna in het midden 

waar de beweegtuin gepland is).  

 

Bedrijfsvrienden 

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea en een aantal medewerkers van het centraal bureau 

zijn gestart met het werven van nieuwe ‘Bedrijfsvrienden’. Tot nu zijn de reacties heel positief. Het 

aantal nieuwe ‘Bedrijfsvrienden’  groeit gestaag. In de kwartaalrapportage 3de kwartaal maken we het 

totale aantal nieuwe ‘Bedrijfsvrienden’ bekend. 

 

Bestuurszaken 

In de derde week van juni ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea een brief van de 

voorzitter, de heer M. Veldhuizen. Hij liet weten dat hij benoemd is als wethouder van de gemeente 

Aalten. Tot zijn spijt moest hij ook melden dat hij per direct niet meer als voorzitter actief kan zijn, in 

verband met de mogelijkheid van belangenverstrengeling tussen de die als voorzitter van Stichting 

Vrienden van Estinea en die van wethouder in de gemeente Aalten. De heer Veldhuizen was vanaf 1 



oktober 2010 voorzitter van Stichting Vrienden van Estinea. Hij heeft zich enorm ingezet om Stichting 

Vrienden van Estinea goed op de ‘kaart’ te zetten en meegewerkt aan de ontwikkeling van de 

Stichting die veel aandacht heeft voor het stukje levensgeluk van cliënten van Estinea.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 2de kwartaal van 2018 heeft de Stichting geen aanvragen ontvangen.  

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

• Het wervingsproject ‘Participatie plein’ tussen organisatie Figulus en Estinea krijgt momenteel 

volop aandacht men is actief om subsidies aan te vragen voor de realisatie van het 

‘Participatie plein’ locatie de Ahof in Aalten.  

• In dit 2e kwartaal 2018 werden diverse wervingsprojecten van andere organisaties 

ondersteund. We werken hierin samen om te kijken of de sociale wervingsprojecten door 

fondsenwerving en of subsidies gefinancierd kunnen worden. Cliënten en medewerkers van 

Estinea zijn betrokken bij deze projecten en hebben een belang bij de realisatie van deze 

projecten.  

 

Financiën t/m 2e kwartaal 2018   

Ter vergelijk: 

Inkomsten  t/m 2e kwartaal 2017, eindsaldo                        + €  18.723,00 

Inkomsten  t/m 2e kwartaal 2018, eindsaldo                                  + € 108.630,00 

 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2018 

Donatie vrienden         €       555,00 

Bijdrage particulieren       €         60,00 

Donaties duofiets locatie Weverstraat Winterswijk   €       495,00 

Bijdrage ‘Beweegtuin’       €     6.411,00 

Bijdrage gemeente Aalten / Noaberfonds    €     5.000,00 

Nalatenschap mevrouw Te Grotenhuis     €   57.008,00 

Bijdrage beweegtuin Vailiantfonds     €   15.000,00 

Bijdrage beweegtuin Roelvinkfonds     €   15.000,00 

Bijdrage beweegtuin NSGK fonds (toegezegd €   15.000,00)   €   12.000,00 

Bijdrage beweegtuin Wam en van Duren    €     1.500,00 

Bijdrage Vtel / Estinea       €        600,00 

___________ 

                                                                                                +  €  108.630,00 

               =========== 

    

Op 30 juni 2018, rekeningsaldo totaal:                 +  € 257.362,00 



 

 

 

Uitgaven t/m 2e kwartaal 2018 

Rabobank – kosten 4de kwartaal 2017     €         33,26 

Rabobank – kosten 1de kwartaal 2018     €       23,83 

Duofiets Weverstraat Winterswijk     €     5.393,40 

Funtrain Jachtlaan       €   12.171,40 

Speciale Smart TV’s Slaadreef 43     €     3.276,00 

Diversen (spandoek – drukwerk – vakblad – etc.)   €        920,00 

Aanleg erfafscheiding ‘Beweegtuin’     €     1.807,34 

Belastingdienst (nalatenschapsafwikkeling)    €        187,00    

         ___________ 

Totaal         €   23.812,23   

         ========= 

       

 


