Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve
Financieel Verslag 2011-2012
Voor de bewoners van verpleeghuis De Eshoeve in Den Haag extra

activiteiten organiseren en financieren. Activiteiten die niet uit het
gewone zorgbudget van De Eshoeve betaald kunnen worden, maar wel
het verblijf in De Eshoeve extra aangenaam kunnen maken.
Extraatjes die voor afwisseling en plezier kunnen zorgen. Te denken
valt aan toneel –en muziekuitvoeringen, breedbeeldtelevisies op de
afdelingen, Dvd-spelers en Dvd’s, kerstcadeautjes, excursies. Kortom,
zaken waaraan zoveel mogelijk Eshoeve-bewoners plezier kunnen
beleven!
Om daar een bijdrage aan te leveren is op 5 juli 2011 is ten overstaan van
notaris Zwart te Leidschendam de Stichting Vrienden van Verpleeghuis de
Eshoeve opgericht en geregistreerd onder KVK-nr 53160185. De
Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), zodat giften aan de Stichting onder
voorwaarden fiscal aftrekbaar zijn.

Het bestuur van de Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en is voor
haar werk geheel afhankelijk van donaties van Vrienden van De
Eshoeve .
De Stichting wil periodiek inzicht geven in het financiele reilen en
zeilen, de herkomst van de inkomsten en, nog belangrijker, de
bestedingen. Onderstaand bieden wij daarom een overzicht van de
baten en de lasten over de periode juli 2011 tot dec 2012, met een
korte toelichting.

Financieel overzicht 2011/2012

BATEN
Giften

2011-2012

6780

Sponsordiners 2012

2090

Opbrengst Verkopen

275

Kleingeldbus bar

125
----------

Totaal baten

9270

LASTEN
Kerstkado’s 2011-2012

1865

Grootbeeld TV Residentie

2272

Muzikale optredens

393

Haringdag en Paasactie

250

Diverse kado’s

337

Administratiekosten Stichting

Totaal

230
----------5347

Toelichting

Giften
In de verslagperiode werden ruim 80 giften ontvangen, waarvan 15 groter
dan € 100. De grootste gift bedroeg ruim € 900. In een enkel geval werd
gebruik gemaakt van een zgn meerjarige periodieke gift, welke fiscaal
ondersteund wordt. De Stichting is bij dergelijke giften bereid de
notariskosten voor haar rekening te nemen.
Sponsordiner
In 2012 werd twee maal een sponsordiner georganiseerd. Het verpleeghuis
stelde haar restaurantruimte beschikbaar en het het diner werd door de
keukenstaf van de Eshoeve verzorgd. Beide diners waren zeer succesvol en
werden iedere keer door ruim 100 gasten/donoren bezocht.
Opbrengst verkopen
Verpleeghuis De Eshoeve is bij landelijke verkiezingen tevens stemlokaal.
Bij die gelegenheid in 2012 heeft de Stichting zich gepresenteerd met een
stand bij lokale kiezers en daarbij door bewoners gemaakte artikelen
verkocht.
Muntgeldbus
Iedere bijdrage, klein of groot, is voor de Stichting belangrijk: de geldbus op
de bar van Grand Café de Eshoeve biedt de mogelijkheid om ons contant te
steunen.
Kerstkado’s
In 2011 en 2012 heeft de Stichting voor alle bewoners een pakketje
kerstkado’s samengesteld. In 2012 is daarvoor een kerstmarkt opgezet in
de hal, waar de bewoners zelf kerstkadootjes konden uitzoeken.
Grootbeeld TV
In de gemeenschappelijke ruimte van de Residentie van de Eshoeve heeft
de Stichting een grootbeeld LED-TV (150 cm)laten plaatsen. Inmiddels zijn
er ook een flink aantal DVD’s ingezameld (muziekuitvoeringen, films ed).
Muzikale optredens
In overleg met de activiteitenbegeleiding werden muziekoptredens voor de
bewoners gesponsord, zoals Duo Brocante, Joke Loman en Peter Kuyper.

Haringdag en Paasactie
De Stichting sponsort de zgn Haringdag, waar in verschillende kraampjes in
de centrale hal verse vis aan de bewoners wordt aangeboden.
Met Pasen kregen alle bewoners een kleine Paasattentie.
Diverse kado’s
Het betreft hier kadobonnen, afscheidskadootjes, bloemen, DVD’s etc.
Administratiekosten Stichting
Dit betreft notariskosten, bankkosten en kosten KvK. De oprichting van de
Stichting werd door notaris Zwart kosteloos verzorgd: onze allereerste
sponsor!
---------------------------
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