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Onderwerp

Jaarrekening 2017

Geachte heer Veldhuizen,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 205.051 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 35.572,
samengesteld.

2 SAM ENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Estinea te Aalten is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst
en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting
Vrienden van Estinea. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-sam enstellirigsverklaring.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrienden van Estinea bestaan voornamelijk uit het direct of indirect
ondersteunen van Estinea, middels activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning,
educatie en het algemeen welzijn, waarvoor geen reguliere financiering te verkijgen is. De ondersteuning
kan ook plaats vinden in de vorm van aanschaf en ter beschikking stellen van materialen, hulpmiddelen
en dergelijke.

3.2 Verwerking van het verlies 2017

Het verlies over 2017 bedraagt € 35.572 tegenover een verlies over 2016 van € 4.324.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 3.

3.3 Verwerking van het verlies 2016

Het verlies ad € 4.324 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Pagina 2 van 15



WESTERVELD E qVOSSERS

Stichting Vrienden van Estinea, Aalten

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt negatief € 35.572 tegenover negatief € 4.324 over 2016. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2017 2016 Verschil

€ % € % €

Netto-omzet 18.723 100,0 58.295 100,0 -39.572

Kosten

Bijdrage projecten 43.038 229,9 48.786 83,7 -5.748
Verkoopkosten 8.497 45,4 9.026 15,5 -529
Algemene kosten 2.670 14,2 5.163 8,8 -2.493

54.205 289,5 62.975 108,0 -8.770 0
Bedrijfsresultaat -35.482 -189,5 -4.680 -8,0 -30.802

Financiële baten en lasten -90 -0,5 356 0,6 -446

Resultaat -35.572 -190,0 -4.324 -7,4 -31.248

Belastingen - -

Resultaat -35.572 -190,0 -4.324 -7,4 -31.248
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5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende flnancieringsstructuur af te leiden:

31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 137.409 172.981

Dit bedrag is as volgt aangewend:

Vorderingen 1.028 718
Liquide middelen 204.023 202.913

205.051 203.631

Q Af: kortiopende schulden 67.642 30.650

Werkkapitaal 137.409 172.981

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

H9ogqchtend,
*este?treld en Vossers
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BESTUURSVERSLAG

Algemene informatie

Doelstelling

Stichting Vrienden van Estinea heeft als doelstelling cliënten die ondersteuning krijgen 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/of hulpmiddelen die het mogelijk maken de zelfstandigheid van cliënten met een beperking te
vergroten.

Kernactiviteiten

Stichting Vrienden van Estinea, gevestigd te Aalten, op het adres Herenstraat 21, is ingeschreven in het
handelsregister onder num m er 41046762.

De voornaamste activiteit is het direct of indirect ondersteunen van cliënten van Estinea, middels
activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning, educatie en het algemeen welzijn,
waarvoor geen reguliere financiering te verkrijgen is. De ondersteuning kan ook plaats vinden in de vorm
van aanschaf en ter beschikking stellen van materialen, hulpmiddelen en dergelijke.

Interne organisatie

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea per 31 december 2017:
De heer M.J. Veidhuizen, voorzitter
De heer R.A.H. Krabben, secretaris
De heer T.J.M. Verhoeven, penningmeester
De heer R.J.N.M. Epskamp, bestuurslid
De heer L.J. van Asselt, bestuurslid
De heer A.A. Nijhoif, bestuurslid.

In 2017 is het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea zeer actief geweest om de verschillende
aanvragen te kunnen honoreren. Er is aandacht geweest voor het werven van nieuwe ‘bedrijfsvrienden’ en
het zoeken van sponsoren voor de door het bestuur vastgestelde wervingsprojecten. De vormgeving van
de bestuurdersfuncties heeft een ontwikkeling door gemaakt zoals opgenomen in het opnieuw
vastgestelde beleidsplan 2017-2021.

Mevrouw B. van Riessen, raad van bestuur Estinea is adviseur van Stichting Vrienden van Estinea.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft in 2017 vier keer vergaderd. Tijdens deze
vergaderingen heeft het bestuur naast het behandelen van ingekomen verzoeken en diverse andere
onderwerpen het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld en heeft het bestuur tevens in het herziene
beleidsplan de begroting voor 2017-2021 vastgesteld.
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Financiële informatie

De ontwikkelingen gedurende het boekjaar

In 2017 werden er diverse aanvragen van teams voor een financiële bijdrage aan het bestuur voorgelegd.
De volgende aanvragen werden door het bestuur in 2017 gehonoreerd:
- Team Patrimoniumstraat, duofiets
- Team Weverstraat, duofiets
- Team Bartelinkslaantje, organisatie G. voetbaltoernooi
- Sportdag en Spel- en activiteitendag voor mensen met een beperking
- Fietstocht vitaliteitsevenement ‘een kijkje bij de buren’
- Team Wehmerpad, duofiets
- Team Schuylenburg, tuinconcert
- Team Slaadreef, speciale Smart TV
- Team Dr. van der Meerstraat, ‘snoezel’ materialen

De toegezegde hulpmiddelen zijn door de bestuursleden persoonlijk overhandigd aan cliënten. De
Sportdag en de Spel- en activiteitendag worden al jaren door Stichting Vrienden van Estinea financieel
geadopteerd. Met veel inzet van medewerkers van Estinea en hulp van vele vrijwilligers waren de
Sportdag en de spel- en activiteitendag dit jaar wederom zeer succesvol.

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
- Sportdag en de Spel- en activiteitendag - Aalten en omstreken
- Fietstocht ‘een kijkje bij de buren’ in de plaatsen Aalten, Winterswijk, Eibergeri en Enschede.

Deelnemers waaronder cliënten, familie van cliënten, vrienden, buren, vrijwilligers en medewerkers van
Estinea hebben een knappe sportieve prestatie geleverd en daardoor meegewerkt aan de
naamsbekendheid van Stichting Vrienden van Estinea. Het bestuur weet dit erg te waarderen en is erg blij
met de sportieve en actieve inzet. Het hardloopteam van Estinea heeft op 22 september meegedaan met
de Zorgmarathon op het terrein van Papendal in Arnhem. Er waren dit jaar 64 hardloopteams aanwezig
die een sportieve en gezellige competitiestrijd hadden.
Ook de Paastoertocht was weer een geslaagd evenement. Dit heeft een aanzienlijk geldbedrag
opgeleverd voor Stichting Vrienden van Estinea.
Met ondersteuning van de taakgroep PR & communicatie van Estinea en in samenwerking met de
regionale en plaatselijke mediapartijen hebben de diverse sponsoren en wervingsacties ruimschoots
aandacht gehad. Alle PR & communicatie activiteiten voor Stichting Vrienden van Estinea zijn zo
goedkoop mogelijk uitgevoerd.
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Op de website: www.vriendenvanestinea.nl is een overzicht van het comité van aanbeveling geplaatst, 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 directeur van de Graafschap
De heer. H. Niemeijer, Directeur Elite Salades & Snacks
Laura van Kaam, zangeres en winnares The Voice Kids
De heer. H. Keuper, zanger van Boh Fol Toch
De heer. E. Braam haar, scheidsrechter en oprichter van de Eric Braam haar Foundation
De heer J. Bengevoord, burgemeester van Winterswijk

De coördinator sponsor- en fondsenwerving heeft in samenwerking met het bestuur van Stichting
Vrienden van Estinea het wervingsproject ‘Natuurlijk bewegen en ontmoeten’ in 2017 opgestart.
Verschillende fondsen zijn benaderd en een groot aantal fondsen heeft de aanvraag gehonoreerd. Het
begrote bedrag van € 90.000 voor de beweegtuin is op
€ 10.000 na bijna gerealiseerd.
Door Stichting Vrienden van Estinea is samenwerking gezocht met andere sociaal culturele organisaties,
met als voornaamste aandachtspunt het participeren van mensen met een beperking in de samenleving.

In totaal had Stichting Vrienden van Estinea in het jaar 2017 tachtig donerende ‘Vrienden”.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea zal in het komende jaar samen met een aantal
medewerkers van Estinea actief gaan kijken naar mogelijkheden om het eigen vermogen te verhogen. Er
worden voor 2018 wervingsacties gepland om bijvoorbeeld meer ‘Vrienden’ te werven. Het uitgangspunt
voor het bestuur dat de uit te voeren wervingsactiviteiten vooral een bindende of verbindende factor
opleveren, is nog steeds niet veranderd. Het meedoen van mensen met een verstandelijke beperking in
de samenleving staat centraal en kan hopelijk gekoppeld worden aan de groei van het stukje persoonlijk
levensgeluk.

Aalten, 22 juni 2018

M.J. Veldhuizen
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Stichting Vrienden van Estinea, Aalten

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestem m ing)

31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen (1)

Overige vorderingen en overlopende

Q
activa 1.028 718

Liquide middelen (2) 204.023 202.913

205.051 203.631
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JAARREKENING



31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

PASSIVA

Stichtingskapitaal 137409 172.981

Kortlopende schulden (3)

Overige schulden en overlopende
passiva 67.642 30.650

205.051 203.631
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2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017 2016

€ € € €

Netto-omzet (4) 18.723 58.295
Kosten

Bijdrage projecten (5) 43.038 48.786
Verkoopkosten (6) 8.497 9.026
Algemene kosten (7) 2.670 5.163

54.205 62.975

Bedrijfsresultaat -35.482 -4.680

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten (8) 24 450
Rentelasten en soortgelijke kosten (9) -114 -94

Financiële baten en lasten -90 356

Resultaat -35.572 -4.324
Belastingen

_____________ _____________

Resultaat -35.572 -4.324
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Stichting Vrienden van Estinea, Aalten

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van Estinea bestaan voornamelijk uit het direct of indirect
ondersteunen van Estinea, middels activiteiten die gericht zijn op het gebied van recreatie, ontspanning,
educatie en het algemeen welzijn, waarvoor geen reguliere financiering te verkijgen is. De ondersteuning
kan ook plaats vinden in de vorm van aanschaf en ter beschikking stellen van materialen, hulpmiddelen
en dergelijke.

Vestigingsadres

Stichting Vrienden van Estinea (geregistreerd onder KvK-nummer 41046762) is feitelijk gevestigd op

0 Herenstraat 21 te

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Toelichtingen op posten in de balans en de winst- en verliesrekening zijn genummerd.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Kortiopende schulden

Kortiopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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Stichting Vrienden van Estinea, Aalten

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Netto-omzet

Onder opbrengsten wordt verstaan de ontvangen bijdrage en giften van derden.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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Stichting Vrienden van Estinea, Aalten

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (1)

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 736
Overlopende activa 292 718

1.028 718

Overige vorderingen

Rekening-courant Estinea 736

Overlopende activa

Rente 24 450
Verzekeringen 268 268

292 718

Liquide middelen (2)

Rabobank 204.023 202.913
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PASSIVA

2017 2016

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 172.981 177.305
Resultaat boekjaar -35.572 -4.324

Stand per 31 december 137.409 172.981

Kortiopende schulden (3)

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden - 215
Overlopende passiva 67.642 30.435

67.642 30.650

Overige schulden

Rekening-courant Estinea - 215

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.150 3.630
Vooruitontvangen donaties 31.500 1.783
Nog te betalen aan projecten 34.222 25.000
Diversen 770 22

67.642 30.435 C)
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5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017 2016

€ €

Netto-omzet (4)

Bijdrage en giften 18.723 58.295

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfskosten

Bijdrage projecten (5)

Kosten! bijdragen inzake projecten 43.038 48.786

Verkoopkosten (6)

Representatiekosten en Public Relations 8.497 6.226
Externe wervingsactie - 2.800

8.497 9.026

Algemene kosten (7)

Accountantskosten 1.150 3.630
Administratiekosten 1.000 1.013
Verzekeringen 520
Overige algemene kosten 520 -

2.670 5.163

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (8)

Rentebate 24 450

Rentelasten en soortgelijke kosten (9)

Bankrente en -kosten -114 -94

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Aalten, 22 juni 2018
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