
 
Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2021  
 

Algemeen 

Nu de coronamaatregelen steeds verder versoepelen, kunnen we weer meer activiteiten gaan 

ontwikkelen. In het derde kwartaal 2021 zijn we hier voorzichtig mee begonnen.  
 

Bestuurszaken 

Binnen de regio Twente is gezocht naar een enthousiast kandidaat bestuurslid. Binnenkort vindt een 

oriënterend gesprek plaats met een, zoals het er nu uitziet, geschikte kandidaat bestuurder.   

 

Het bestuur hoopt in het voorjaar 2022 te starten met de eerste wervingsactiviteiten om nieuwe 

donateurs te werven.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 3de kwartaal van 2021 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: 

• Tuingereedschap voor cliënten werk & activiteiten Enschede 

• Rolstoelfiets woonlocatie Groenloseweg Eibergen 

 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. Een nieuw wervingsplan “Mijn Eigen Plan” is aan het bestuur van Stichting Vrienden van 

Estinea voorgelegd. De komende periode wordt gekeken hoe en op welke wijze het nieuwe 

wervingsplan het beste opgepakt kan worden en welke fondsen we daarvoor willen benaderen. 

Als u geïnteresseerd bent, er is een weblink naar het filmpje “Mijn Eigen Plan”:  

https://mijneigenplan/doelgroep-gehandicaptenzorg  

2. Het bestuur heeft een bericht ontvangen van locatie werk & activiteiten Winterswijk dat de 

verkoop van de speciaal door een cliënt ontworpen koffie kopjes erg goed gaat er is veel vraag 

naar. Binnenkort krijgt het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea een uitnodiging voor  

een overhandiging van een cheque.  

3. In september hebben medewerkers en vrijwilligers van Estinea gecollecteerd voor Handicap.nl. 

50% van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Stichting Vrienden van Estinea. 

 

Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

In het derde en vierde kwartaal 2021 en of eerste kwartaal 2022 hopen we alle gehonoreerde 

aanvragen te kunnen overhandigen aan de teams / cliënten.   

 

 

https://mijneigenplan/doelgroep-gehandicaptenzorg


Aantal vrienden  

Op 30 september 2021 heeft Stichting Vrienden van Estinea na de laatste incasso ronde 56 vrienden, 

waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 3e kwartaal 2021   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2020, eindsaldo                         + €   33.386,00 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2021, eindsaldo                                     + €   75.330,00 

 

Inkomsten t/m 3e kwartaal 2021 

Bijdrage ‘Vrienden’         €      75.330,00 

Rente          €            10,00  

                  _______________ 

                                                                                                +  €       75.340,00 

               ============ 

    

Uitgaven t/m 3e kwartaal 2021 

Rabobank – kosten 1e t/m 3e kwartaal 2021    €            53,00 

Organisatiekosten 2021      €       5.108,00 

City Post verzendkosten      €          463,00 

Schaersvoorde bloem- verspeentafels (beweegtuin)   €       3.150,00 

Participatieproject werken – De Graafschap    €       2.500,00 

Administratiekosten       €       1.000,00 

Brinkman – Rensen notarissen      €          858,00 

Woonlocatie Groenloseweg – binnentuin    €       3.700,00 

Headsets Theatergroep Spelen      €       5.128,00 

         ____________ 

Totaal             - €     21.960,00   

                  ========== 

 

Op 30 september 2021, bankrekeningsaldo totaal:       +  €    205.321,00 

 

 


