Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve
Financieel verslag 2013
De Stichting wil een zo goed mogelijk en helder inzicht geven in haar
financiële reilen en zeilen, de herkomst van de inkomsten en, nog
belangrijker, de bestedingen. Bestedingen aan extraatjes voor de bewoners
van de Eshoeve, extraatjes waaraan zoveel mogelijk bewoners plezier
kunnen beleven. Daar gaat het de Vrienden om.
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.
Het financieel verslag beoogt inzicht te geven in de baten en de lasten van de
Stichting in het jaar 2013. Een korte toelichting gaat erbij.
Voor eventuele vragen of verdere toelichting kunt u een mail sturen aan
Pieter Hamelink, penningmeester van de Stichting, op
pjhamelink@gmail.com
Ook in 2014 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 4845150 tnv Stichting Vrienden van Verpleeghuis De
Eshoeve.

Financieel overzicht 2013
BATEN
Giften 2013

3471

Sponsordiners

2080

Opbrengst verkopen

505

Kleingeldbus bar Grand Cafe

227
—————-

Totaal baten

6283

LASTEN
Kerstkadootjes 2013

1054

DVD’s en DVD-spelers

248

Bijdrage draadloos internet/WIFI

700

Meubilair/zithoek Eshoeve

800

Aanleg binnentuin/citrusbomen

650

Muzikale optredens

820

Bijdrage Haringdag en Paasactie

450

Bijdrage piano en biljarttafel

285

Administratiekosten en diversen

130
——————-

Totaal lasten

5137

Toelichting
De totale baten zijn van ongeveer dezelfde grootte als in 2012.

36 keer werd een directe gift ontvangen en ruim 200 personen droegen door
deelname aan de sponsordiners hun steentje bij.
In 2013 werd tweemaal een sponsordiner georganiseerd. De Eshoeve stelde
haar altijd gezellige Grand Cafe hiervoor beschikbaar, waar de keukenstaf
van de Eshoeve een uitstekend diner voor ruim 200 Vrienden op feestelijke
wijze op tafel bracht. Live music zorgde nog eens voor extra sfeer.
Met een kleine marktkraam in de centrale hal was de Stichting
vertegenwoordigd op de Open Dag van de Eshoeve. Daarnaast werd de
marktkraam gebruikt voor een kleine brocanterie, waar de Stichting allerlei
artikelen te koop aanbood. Ook door de bewoners gemaakte artikelen
vonden gretig aftrek. De opbrengst van deze markt bedroeg maar liefst ruim €
500.
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.
Ook in 2013 heeft de Stichting weer voor alle bewoners een Kerstpakket
samengesteld. Op Eerste Kerstdag zijn de kerstkadootjes aan iedere
bewoner uitgereikt.
Op het audiovisuele terrein mochten we weer flink bijdragen. DVD’s zijn altijd
welkom en op enkele afdeling konden we nog een DVD-speler plaatsen. Ook
voor de installatie van draadloos internet werd een bijdrage gegeven. Tal van
bewoners en bezoekers maken gebruik van internet en hiermee worden de
communicatiemogelijkheden verder verbeterd.

Vier zeer comfortabele fauteuils vormen de nieuwe en inmiddels populaire
zithoek die de Stichting mocht inrichten in de centrale hal van De Eshoeve.
Ook op een andere manier mochten wij bijdragen aan een verdere verfraaiing
en verlevendiging van de Eshoeve: de aanleg van een heuse binnentuin,
inclusief een aantal citrusbomen. Dat biedt een dagelijks wisselend beeld en
zowaar een echte oogst!
Voor de muzikale optredens, waaronder die bij de sponsordiners, tekenden in
2013 Joke Loman alsook de Smartlappen. Een leuk repertoir en een
geweldige sfeer!
De Haringdag is zo langzamerhand een traditie in de Eshoeve: in de centrale
hal staan verschillende kraampjes waar ras Scheveningers lekkere verse vis
klaarmaken voor de bewoners en bezoekers van de Eshoeve. De Stichting
draagt daar graag aan mee.
Met Pasen was er weer voor alle bewoners een kleine attentie, uitgereikt door
twee als Paashaas verklede dames( tevens bestuurslid van de Stichting!)
Tenslotte konden voor een zacht prijsje een extra piano en biljarttafel aan het
vertier in de Eshoeve worden toegevoegd. Ook daar mochten wij een
bijdrage leveren.
Het Bestuur
Februari 2014

