
 

 

 
          Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve 
 
                           Financieel verslag 2014 
 
De Stichting wil een zo goed mogelijk en helder inzicht geven in haar 

financiële reilen en zeilen, de herkomst van de inkomsten en de bestemming 

van de middelen. 

 De Stichting, die in 2011 is opgericht, is een door de Belastingdienst erkende 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting zijn 

daardoor onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Deze erkenning stelt strenge 

eisen aan de administratie en financiële verslaglegging van onze Stichting. 

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers en is voor haar 

activiteiten geheel afhankelijk van donaties van Vrienden van de Eshoeve. 

Alle inkomsten komen ten goede aan de bewoners, met uitzondering van een 

klein bedrag voor administratie/bankkosten. 

 

Van alle uitgaven en ontvangsten zijn boekingsstukken aanwezig: af-en 

bijschrijvingen op de bankrekening van de Stichting, stortingsbewijzen, 

kwitanties en nota’s. Voor eventuele vragen of verdere toelichting: neem 

contact op met Pieter Hamelink, penningmeester van de Stichting, via 

pjhamelink@gmail.com 

Ook in 2015 wil de Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve zich flink 

inzetten voor de bewoners van de Eshoeve. Financiele steun is dus 

onontbeerlijk. Steun ons door een bijdrage over te maken op 

ING-banknummer NL55 INGB 0004 8451 50 tnv Stichting Vrienden van 

Verpleeghuis De Eshoeve. 

 

 

 



 

 

 
                              Financieel overzicht 2014 
 
BATEN 
 
Giften 2014                                                    2925 
 
Sponsordiner                                                 1080 
 
Opbrengst verkopen                                       741 
 
Contante giften bar Grand Cafe                      771 
 
                                                                  —————- 
 
Totaal baten                                                                     5517 
 
 
LASTEN 
 
Kerstkadootjes 2014                                       1198 
 
Bijdrage geluidsinstallatie Residentie               500 
 
Meubilair/zithoek Eshoeve                                800 
 
Muzikale optredens                                           645 
 
Bijdrage Haringdag en Paasactie                      401 
 
Administratiekosten en diversen                       179 
 
                                                                ——————- 
Totaal lasten                                                                      3723 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
 



 

 

De totale baten zijn in 2014 iets minder dan in 2013, hoofdzakelijk als gevolg 

van het feit dat er in 2013 slechts een keer een sponsordiner werd 

georganiseerd. Niettemin was het sponsordiner in het Grand Café de 

Eshoeve wederom een groot succes met ruim 100 deelnemers, een 

voortreffelijk diner en een optreden van de BBQeens met swingende muziek. 

De inzet van de keukenstaf van de Eshoeve was weer onontbeerlijk. 

De ontvangen giften zijn op ongeveer gelijk niveau als vorig jaar. Het 

leeuwendeel wordt ontvangen op de bankrekening en de rest via de 

kleingeldbus op de bar van het Grand Café. 

 

Na het succes van vorig jaar hebben we wederom een kleine 

brocanteriemarkt gehouden in de hal van de Eshoeve. Leuke artikelen, 

ingebracht door bewoners, vrijwilligers en bezoekers konden we weer aan de 

man brengen. En dat betekende een opbrengst van ruim € 700 voor de 

Stichting. Een mooi resultaat. Belangrijker nog: een gezellige drukte en 

afleiding voor de bewoners.  

  

Iedere bijdrage, klein of groot, is voor de Stichting belangrijk: de geldbus op 

de bar van het Grand Cafe de Eshoeve biedt de mogelijkheid voor Vrienden 

om ons contant te steunen. 

 

Het vorig jaar mochten we weer afsluiten met mooie Kerstdagen en bijna  

traditiegetrouw hebben we op Eerste Kerstdag alle bewoners bezocht en een 

kerstkadootje overhandigd. Het was weer een feestelijke gebeurtenis en de 

mooie armbanden voor de dames en de kleurrijke sleutelhangers voor de 

heren vielen zeker in de smaak.  



 

 

Voor de Paasdagen was er weer voor alle bewoners een zakje paaseitjes. 

Uitgedeeld door onze Paashazen Tonny Doeve en Marjan Heitman, die ook 

dit jaar zich in een mooi paaspak hadden gestoken. Hilarisch! 

 

Nu wij al weer een paar jaar geleden de gezamenlijk ruimte van de 

Residentie hebben voorzien van een grootbeeld televisie, konden wij dit jaar 

bijdragen aan een geluidsinstallatie voor dezelfde ruimte. In combinatie met 

de televisie wordt nu wel een hele mooie kijkbeleving gerealiseerd. 

 
 

Nu er iets verderop in het Grand Cafe ook een grote nieuwe televisie is 

geïnstalleerd hebben we ook daarvoor vier grote fauteuils aangeschaft. Dat 

is wel heel ontspannen TV-kijken! Heel chique en een gewaardeerde 

aanwinst. 

 

Een bijzondere gebeurtenis was de High-Tea in mei 2014, waarvoor wij 

sponsoring in natura kregen van leverancier van Boeckel/Sligro. Dat 

betekende dat er voor 250 personen een keur van heerlijke hapjes en 

drankjes van van Boeckel feestelijk en kleurrijk  werden opgediend in het 

Grand Cafe. Samen met het optreden van het koor de  Hoekse 

Tranentrekkers, liep de High Tea uit op een geweldig (dans)feest en een 

onvergetelijke middag voor de bewoners. Ja, een stukje levende muziek doet 

het altijd geweldig goed bij de bewoners. De Eshoeve doet daar veel aan en 

we willen graag daar waar mogelijk aanvullen: twee optredens van Joke 

Hopman, die met bekende liedjes de bewoners weer wist te bekoren.  

 

Tenslotte mochten wij weer een bijdrage leveren aan de nu wel traditionele 

Haringdag, in juni. Hollandse Nieuwe, zalm, garnalen, kibbeling, makreel, 

alles heerlijk vers en opgediend vanuit vijf traditionele viskramen door echte 

vissermannen in het Grand Cafe. Wat was het weer gezellig! 

 

 



 

 

Het Bestuur 

Februari 2015 

 

 

 

 

 

 
 


