
 
Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2021  
 

Algemeen 

Op dit moment zijn veel maatregelen om het coronavirus binnen de perken te houden opgeschort. 

Hopelijk blijft dit nog een tijdje zo, kunnen we genieten van de zomerperiode en daarna onze 

activiteiten weer oppakken.    

 

Bestuurszaken 

Binnen de regio Twente zoeken we nog steeds naar een enthousiast kandidaat bestuurslid. Ook nu 

willen we het huidige “netwerk” consulteren om een geschikte kandidaat te vinden.  

 

Het bestuur hoopt in het najaar van 2021 te starten met de eerste wervingsactiviteiten om nieuwe 

donateurs te werven.  

In het  tweede kwartaal van 2021 heeft het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea een tweede 

schenking via een nalatenschap mogen ontvangen. Ook nu blijkt maar weer hoe zeer het ‘werk’ van 

Stichting Vrienden van Estinea zeer gewaardeerd wordt.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 2de kwartaal van 2021 was er één aanvraag: 

• De aanvraag voor een speciale cursus “Stoppen met Roken” voor LVB cliënten heeft het Bestuur 

van Stichting Vrienden gehonoreerd.  

 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. In het vierde kwartaal van 2021 willen we starten met het werven van fondsen voor het 

wervingsproject ‘Mijn eigen plan’. Dit project verdient ondersteuning om cliënten te helpen om 

digitaal en communicatief zelfstandig en vaardig te worden.  Aan een case for support wordt  

gewerkt, hiermee hopen we dat fondsen geïnteresseerd raken om een donatie aan het 

wervingsproject te doen.  

2. In samenwerking met de firma Hesselink koffie worden koffiekopjes verkocht met een afbeelding 

gemaakt door een cliënt van Estinea. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Vrienden van 

Estinea om hen financieel te ondersteunen. De verkoop van de eerste ronde ging zeer goed. Er is 

nu een start gemaakt met de verkoop van de tweede ronde koffie kopjes (boven de 10.000 stuks 

tot nu toe). 

3. Laaggeletterdheid bij cliënten van Estinea heeft op dit moment alle aandacht. We hopen 

binnenkort een positief bericht te ontvangen over de subsidieaanvraag zodat we van start kunnen 

gaan met de taalachterstand voor cliënten.  



4. De voorbereidingen voor de collecteweek van Handicap.nl van 26 september tot 2 oktober zijn in 

volle gang. Stichting Vrienden van Estinea ontvangt 50% van de collecte opbrengst, opgehaald 

door eigen collectanten in de gemeenten Doetinchem, Dinxperlo, Haaksbergen en Aalten.  

 

Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

In het derde en vierde kwartaal in 2021 willen we alle gehonoreerde aanvragen (2019 – 2020 – 2021) 

officieel overhandigen aan cliënten.   

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Langzaam maar zeker worden de netwerk contacten weer als vanouds opgepakt. Zo nu en dan 

hebben we contact via Teams en/of telefonisch. Samen met alle netwerk contacten hopen we dat de 

huidige positieve ontwikkeling rondom het coronavirus zich doorzet.  

 

Aantal vrienden  

Op 30 juni 2021 heeft Stichting Vrienden van Estinea 94 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

 

Financiën 2e kwartaal 2021   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2020, eindsaldo                         + €   33.386,00 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2021, eindsaldo                                     + €     5.333,00 

 

Inkomsten t/m 2e kwartaal 2021 

Bijdrage ‘Vrienden’         €       5.323,00 

Rente          €            10,00  

                  _______________ 

                                                                                                +  €       5.333,00 

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

    

Uitgaven t/m 2e kwartaal 2021 

Rabobank – kosten t/m 2e kwartaal 2021    €            32,00 

Organisatiekosten 2021      €         108,00 

City Post verzendkosten      €          463,00 

Schaersvoorde bloem- verspeentafels (beweegtuin)   €       3.150,00 

Participatieporject werken – De Graafschap    €       2.500,00 

Woonlocatie Groenloseweg – binnentuin    €       3.700,00   

                                                                      ____________ 

Totaal             - €       9.953,00   

                   ========== 

 

Op 30 juni 2021, bankrekeningsaldo totaal:                    +  €    147.321,00 


