Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve
Financieel verslag 2015
De Stichting rapporteert jaarlijks over haar financiële reilen en zeilen: de
balans per begin –en einddatum en de staat van baten en lasten met een
korte toelichting.
De Stichting, die in 2011 is opgericht, is een door de Belastingdienst erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als zodanig geregistreert
onder nr 850773271. 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 en
van inkomsten genererende aktiviteiten. 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
De Stichting Vrienden van Verpleeghuis de Eshoeve kunt u steunen door een
bijdrage over te maken op ING-banknummer NL55 INGB 0004 8451 50 tnv
Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve.

Financieel overzicht 2015
BATEN
Giften 2015

2088

Sponsordiner

3180

Opbrengst verkopen

706

Overig

15
—————-

Totaal baten

5989

LASTEN
Optreden (muziek)artiesten

450

Geluidsinstallatie geestelijke verzorging

399

Bijdrage Haringdag en Paasactie

664

Kerstgeschenken en Kerststal

1830

Inkoop sponsordiner

2100

Administratie/bank kosten en overig

194
——————-

Totaal lasten
Batig banksaldo

BALANS

5637
352

Saldo 1 jan 2015
Baten

€ 7256
- 5989
__________
- 13244

Lasten

-

5637

(Bank)Saldo 31 dec 2015

€

7607

Toelichting
De totale baten komen vrijwel overeen met de totale lasten. Zij komen ook
overeen met de inkomsten en uitgaven, aangezien alle baten en lasten lopen
via de bankrekening van de Stichting. Een enkele last, te weten een muzikaal
optreden op Oudejaaarsavond, is nog niet verantwoord, aangezien de
betaling in 2016 plaats vindt. Voor de eenvoud hanteren wij het kasstelsel.
Gelukkig mochten wij weer rekenen op een groot aantal giften van trouwe
Vrienden. De giften vormen voor de Stichting een onmisbaar element om
leuke dingen voor de bewoners te realiseren.
Dat geldt evenzeer voor het bijna traditionele sponsordiner in juni. Bijna 110
gasten werden verwelkomt in het Grand Café de Eshoeve door het culinaire
team van Joop Arends. Er werd genoten van een prachtig diner in de stijl van
Duizend en een Nacht. En het bekende combo Smooch maakte er een
compleet feest van.
De opbrengst verkopen vloeien voort uit een kleine brocante-markt die in
oktober werd gehouden in de Eshoeve. Tal van vrijwilligers brachten

spulletjes aan, zoals boeken, bijouterie, meubeltjes, parfum en kunstwerken.
Maar ook zelfgebakken taarten en cakes. Het was weer een gezellige drukte
en veel spullen vonden een tevreden nieuwe eigenaar.
Wederom droegen wij bij aan het optreden van artiesten, en wel niet minder
dan topgoochelaar Hans Kazan en het bekende combo Smooch. Op
Oudejaarsavond kon in het Grand Café genoten worden van een virtuoos
jazz combo.
In oktober konden wij Theo Wegman, de Geestelijke Verzorger, van dienst
zijn door voor hem een nieuwe mobiele geluidsinstallatie aan te schaffen.
Dat kon hij goed gebruiken in zijn mooie werk.
Met Pasen mochten wij alle bewoners weer blij maken met een leuke
Paasattentie, persoonlijk aangeboden door bestuursleden van de Stichting,
maar wel uitgedost als Paashaas. Humor.
Vlaggetjesdag in Scheveningen, dus Haringdag in het Grand Cafe.
Scheveningse vissersvrienden serveerden grote hoeveelheden haring,
makreel, paling, garnalen en kibbeling. Met een muziekje en een drankje
smaakte het allemaal opperbest. Alles ging schoon op!

December was weer een topmaand. De Eshoeve was schitterend versierd en
helemaal in kerstsfeer. En wij mochten bijdragen aan de inrichting van een
heuse Kersstal in het Grand Café, met levende schapen, kippen en ander
kleinvee. Leuk voor jong en oud, zo bleek wel. En natuurlijk kregen alle

bewoners een Kerstgeschenk, uitgereikt op eerste Kerstdag door een echte
Kerstman.
Heeft u een leuk idee voor een aktiviteit waar de Stichting Vrienden van de
Eshoeve een rol in zou kunnen spelen? Laat het ons weten. Neem dan
contact op met Marjan Heitman, secretaris van de Stichting, telnr 0652596727 of e-mail heitman.clan@ziggo.nl.
Het Bestuur
Juni 2016

