
 

 
 

Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2021  
 

Algemeen 

In december kregen we te maken met een tweede lockdown van dit jaar, het is steeds weer erg 

wennen wanneer je te maken krijgt met een lockdown. Duidelijk mag zijn dat gezondheid van een 

ieder voorop staat. We hopen op een snelle verbetering van de huidige situatie en dat het coronavirus 

een halt toe geroepen kan worden.  

Het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea heeft in de bestuursvergadering van 24 november 

besloten om alle cliënten en medewerkers woonlocaties, werken en activiteitenlocaties, cliënten die 

ambulante ondersteuning ontvangen en cliënten - medewerkers CB, een kerstmand te schenken (78 

manden in totaal). Om vooral cliënten en medewerkers te laten weten dat in deze moeilijke 

‘coronatijd’ aan hen gedacht wordt en hopelijk geeft de geschonken kerstmand weer een positief 

lichtpuntje. 

  

Bestuurszaken 

In oktober hebben we een tweetal enthousiaste kandidaat bestuurdersleden gevonden die het bestuur 

van Stichting Vrienden van Estinea willen versterken. Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 

24 november positief gereageerd op de kandidaat stelling van mevrouw L. (Linda) Ostendorp en de 

heer H. (Hans) Roescher en hoopt hen op de bestuursvergadering van 23 februari 2022 te kunnen 

feliciteren met de benoeming.  

 

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

nieuwe donateurs te werven. Een nieuw wervingsactiviteitenplan wordt daarvoor opgesteld.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In het 4de kwartaal van 2021 zijn de volgende aanvragen gehonoreerd: 

• Duofiets voor cliënten werk & activiteiten locatie Slaadreef 41 Aalten 

• Het wekelijkse muziekuurtje voor de cliënten woonlocatie Polstraat in Aalten.  

  



 

Ontwikkeling nieuwe wervingsacties 

1. Een nieuw wervingsplan ‘MijnEigenPlan’ is in de bestuursvergadering akkoord bevonden door 

het bestuur van Stichting Vrienden van Estinea. Eind november begin december is een aantal 

bedrijfsvrienden persoonlijk benaderd. In totaal is een bedrag van € 9.200,00 toegezegd en 

deels overgemaakt op de bankrekening van Stichting Vrienden van Estinea. Tevens zijn we in 

december gestart met een PR campagne om ruchtbaarheid te geven aan het nieuwe 

wervingsproject “MijnEigenPlan”. We kunnen tot nu toe veel positieve reacties melden. 

Eind januari begin februari 2022 willen we in een eerste ronde een drietal fondsen benaderen 

voor een donatie aan het wervingsproject ‘MijnEigenPlan’, we hopen op een positief bericht 

van deze fondsen.  

 

2. In november is gecollecteerd in de gemeente Aalten voor het Gehandicapte Kind, 50% van de 

collecte opbrengst gaat naar Stichting Vrienden van Estinea. De collecte opbrengst voor dit 

jaar is: € 700,00. Met dank aan alle vrijwillige collectanten in het bijzonder aan mevrouw I. 

(Ina) ter Horst.  

 

Overhandiging gehonoreerde aanvragen 

- Overhandiging tuingereedschap W&A Enschede op vrijdag 15 oktober 

- Gereedschap houtbewerking voor cliënten werkzaam op de Ahof in Aalten op donderdag 4 

november  

- Binnentuin woonlocatie Groenloseweg in Eibergen, incl. rolstoelfiets op zaterdag 20 november 

Opmerking: 

Het is bijzonder te mogen ervaren hoe blij cliënten zijn met de gehonoreerde aanvragen dit komt goed 

tot uiting bij de overhandiging en de gesprekken die er dan zijn.     

 

Ondersteuning, advisering, netwerk contact 

Nu we te maken met versoepelende maatregelen doordat het coronavirus meer afgezwakt is, is het 

weer mogelijk om contacten met andere organisaties op te pakken en met elkaar te kijken wat nu de 

stand van zaken is rondom gestopte wervingsprojecten. We hopen in het 1e kwartaal van 2022 

positieve ontwikkelingen te mogen melden.  

 

Op 31 december 2021 heeft Stichting Vrienden van Estinea;  

101 vrienden, waarvan 19 bedrijfsvrienden. 

 

  



Financiën 4e kwartaal 2021   

Ter vergelijk: 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2020, eindsaldo   + €   33.386,00 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2021, eindsaldo   + €   84.342,00 

 

Inkomsten t/m 4e kwartaal 2021 

Bijdrage ‘Vrienden’   €      84.342,00 

Rente  €            10,00 

        +  €     84.352,00 

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

 

 

Uitgaven t/m 4e kwartaal 2021 

Rabobank – kosten 1e t/m 3e kwartaal 2021 €            90,00 

Verzekering aansprakelijkheid  2021 €          400,00 

Organisatiekosten 2021 €       5.548,00 

City Post verzendkosten €          463,00 

Schaersvoorde bloem- verspeentafels (beweegtuin) €       3.150,00 

Participatieproject werken – De Graafschap €       2.500,00 

Administratiekosten €       1.000,00 

Westerveld en Vossers / jaarrekening 2020 €          964,00 

Brinkman – Rensen notarissen €          858,00 

Mateman administratie – afhandeling nalatenschap €          100,00 

Uitvaartkosten conform afspraak nalatenschap €       6.282,00 

Kosten Trefpunt €            33,00 

Woonlocatie Groenloseweg – binnentuin €       3.700,00 

Woonlocatie Groenloseweg – update rolstoelfiets €       1.700,00 

Werken en Activiteiten Enschede – tuingereedschap €          587.00 

Werken en Activiteiten Slaadreef 41 €       6.950,00 

’t Dommerholt Kerstattentie / 78 manden €       5.633,00 

Headsets Theatergroep Spelen €       5.128,00 

Totaal €     45.086,00 

 

 ========== 

Op 31 december 2021, bankrekeningsaldo totaal: +  €    188.807,00 


