
 
 

Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2019  
 

Algemeen 

 

Wervingsproject “Beweegtuin” Slaadreef 

Op donderdag 21 maart is de firma Dusseldorp gestart met de grondwerkzaamheden van de 

beweegtuin. Het gaat voorspoedig met de grondwerkzaamheden, wekelijks worden er foto’s gemaakt 

om de vorderingen te kunnen volgen.  

 

Bestuurszaken 

Binnenkort wordt de jaarrekening van 2018 geaccordeerd, in samenwerking met het bestuur worden 

de laatste puntjes op de “i” gezet.  

De bestuursleden zijn erg actief geweest met het 50 jaar jubileum, fantastische reacties van de zes 

cliënten op de meet & greet met zanger Jannes en de 187 wensen die cliënten in de wensboom 

hebben gehangen. Speciaal voor de genodigden/ cliënten van vrijdagmorgen 1 maart is door Joes 

Hengefeld een speciale muziek CD gemaakt, de eerste speciale CD is door de voorzitter van Stichting 

Vrienden van Estinea in ontvangst genomen en daarna zijn de CD’s uitgedeeld aan genodigden/ 

cliënten.   

Door alle genodigden (op 1 en 29 maart) is in totaal een bedrag van € 1.830,00 aan Stichting 

Vrienden van Estinea geschonken. We kijken terug op een uiterst geslaagd jubileumfeest.  

Verder is het bestuur actief nieuwe bestuursleden aan het werven, er zijn verschillende kandidaten 

benaderd. Hopelijk is het binnenkort mogelijk de nieuwe kandidaat bestuurders aan u voor te stellen.  

   

Gehonoreerde aanvragen 

In het 1de kwartaal van 2019 heeft de woonlocatie Hogestraat  hun aanvraag voor de realisatie van 

het dierenverblijf in hun tuin gehonoreerd gekregen.   

Verder is de aanvraag vitaliteitsprojecten voor cliënten van Estinea in samenwerking met het 

sporttechnisch team van BVO De Graafschap in Doetinchem en medewerkers van Estinea 

gehonoreerd.  

 

Wervingsproject Werken en Activiteiten Slaadreef 41 

Er is een case for support opgemaakt met als doel een spelruimte in te kunnen richten op locatie 

Slaadreef 41 met speciaal sensomotorisch spelmateriaal. Er zijn twee fondsen benaderd met een 

aanvraag en hopen dat de aanvraag gehonoreerd zal worden.  

 



Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

In het 1e kwartaal 2019 werd er met andere (zorg)organisaties samengewerkt in wervingsprojecten. 

Vaak zijn cliënten en medewerkers van Estinea direct betrokken bij deze projecten en hebben een 

belang bij de realisatie van deze nieuwe wervingsprojecten.   

Het wervingsproject aanschaf elektrocar voor minder mobiele mensen in Eibergen is van start gegaan  

en is heel positief ontvangen. Er is een eerste donatie gedaan door het VDU Care fonds (Neede) van 

€10.000,00 en de gemeente Berkelland is van voornemens een subsidie te verstrekken voor aanschaf 

van een elektrocar de hoogte van dit bedrag is nog niet bekend gemaakt.   

De Aaltense Uitdaging gaat samen met Heurnsbelang (Dinxperlo) een natuureducatie en 

ontmoetingsproject “Heurnsveld” uitwerken. Er wordt specifiek een fondsenwervingsplan opgemaakt, 

daarin wordt de projectgroep ondersteund.  

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea ondersteund waar mogelijk het bestuur van Stichting 

Paastoertocht om op 2de Paasdag 2019 aan de deelnemers een fantastische ATB fietsevenement te 

kunnen presenteren.  

Op de bijeenkomst 16 januari 2019 van Rotary “Bergh” zijn we in de gelegenheid gesteld om Stichting 

Vrienden van Estinea te presenteren.  

Samen met collega’s is in november 2018 gecollecteerd voor het fonds NSGK, er is met het fonds 

NSGK een 50% regeling afgesproken. Dit betekent dat Stichting Vrienden van Estinea een bedrag van 

€ 479,01 heeft mogen ontvangen vanuit de collectegelden die in november 2018 zijn opgehaald. 

De kerstbijeenkomst van Estinea in december 2018 heeft een donatiebedrag opgeleverd van € 

890,00.  

  

Aantal Vrienden SVvE: 

Op dit moment heeft Stichting Vrienden van Estinea 100 “Vrienden”, waarvan 35 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 1e kwartaal 2019   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2018, eindsaldo                        + €  62.161,00 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2019, eindsaldo                                    + €  91.250,00 

 

Inkomsten t/m 1e kwartaal 2019 

Donatie “Vrienden”         €        866,00 

Bijdrage Particulieren       €          30,00 

Bijdrage 50 jarig jubileum Estinea     €     1.830,00 

Bijdrage Paastoertocht       €        500,00 

Collecte NSGK        €        479,00 

Bijdrage Gemeente Oude IJsselstreek     €     1.000,00 

Bijdrage Diaconie Dinxperlo                €        643,00 

Ontvangst beweegtuin 2017 - 2018               €   85.302,00 



___________ 

                                                                                                +  €   91.250,00 

               =========== 

    

Op 31 maart 2019, rekeningsaldo totaal:          +  € 270.310,00 

 

 

Uitgaven t/m 1e kwartaal 2019 

Rabobank – kosten t/m 4de kwartaal 2018 1ste kwartaal 2019            €          54,79 

Aansprakelijkheids verzekering tot dec. 2018    €        268,00 

Representatiekosten                           €        108,00 

Belastingdienst inz. nalatenschap     €        116,00 

Kosten 50 jarig jubileum       €     8.138,39 

         ___________ 

Totaal             - €      8.685,18   

         ========= 

 

      

 


