
 
          Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve 
 
                           Financieel verslag 2016 
 
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. 

 

 

 

mailto:pjhamelink@gmail.com


 
                              Financieel overzicht 2016 
 
BATEN 
 
Giften 2016                                                  4401                    
 
Sponsordiner                                               2671 
 
Opbrengst verkopen  brocante                      830 
 
Subsidie Nationaal Ouderenfonds                 830 
 
                                                                  —————- 
 
Totaal baten                                                                    8732 
 
 
LASTEN 
 
Optreden (muziek)artiesten                                 1550 
 
Inkoop sponsordiner                                            2100 
 
Excursie Boulevardtrein en transport/taxi              735 
 
Verjaardagskado’s bewoners         1190 
 
Bijdrage Haringdag en Paasactie                          847 
 
Kerstgeschenken en Kerststal                             1560 
 
Diversen: DVD’s, persoonlijke verzorging,            252 
opbergsysteem huiskamer 
 
Administratie/bank kosten  en overig                    130 
 
                                                                ——————- 
Totaal lasten                                                                      8269 
 
Batig (bank)saldo                                                                           463 
 
 
 



 
 
 
 
BALANS 
 
Saldo 1 jan  2016                                 €   7607 
 
Baten                                                     -  8732 
                                                       __________ 
                                                             - 16339 

 
Lasten                                                -     8269 
 
(Bank)Saldo   31 dec 2016                €    8070                    

 
 
 
 
 
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.  Voor de eenvoud hanteren wij het 

kasstelsel. Er zijn geen schulden of vorderingen. 

 

Gelukkig mochten wij weer rekenen op een groot aantal giften van trouwe 

Vrienden.  De giften, in 2016 € 4401,  vormen voor de Stichting een 

onmisbaar element om leuke dingen voor de bewoners te realiseren. 

Vermeldenswaard is zeker dat wij in 2016 een gift van maar liefst € 1000 

ontvingen. 

 

Het nu wel  traditionele sponsordiner in juni bracht 90 vrienden samen  in 

het Grand Café de Eshoeve , waar  het culinaire team van Joop Arends een 



prachtig diner van Zuid-Amerikaanse gerechten op tafel bracht. Een 

schitterende avond waar de Jongens van Willem voor stevige muziek 

zorgden, inclusief Mexicaans repertoire. Eten, drinken, zingen en dansen. 

 

De opbrengst verkopen, € 830, vloeit voort uit een kleine brocante-markt die 

in oktober werd gehouden in de Eshoeve.  Veel spulletjes wisselden weer 

van eigenaar: boeken, bijouterie, meubeltjes, parfum en kunstwerken. Maar 

ook zelfgebakken taarten en cakes. En vooral het breiwerk van Tonny Doeve 

deed het goed. Het was weer een gezellige drukte en een accordeonist 

zorgde voor nog meer sfeer. 

 

Voor de geldwervingsactie van  de brocante-markt ontving de Stichting  uit 

het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds een mooie subsidie van 

nog eens € 830. Een geweldige steun! 

 

Zoals gezegd droegen wij bij aan het optreden van artiesten bij het 

sponsordiner en tijdens de brocante-markt. Daarnaast steunden wij geheel of 

gedeeltelijk zelfstandige optredens van ondermeer het virtuoze Matrozenkoor 

en een een jazz-trio op Oudejaarsavond.  

 

In 2016 hebben we bijgedragen aan de mobiliteit van de bewoners: de 

bekende Boulevardtrein kwam tot drie keer toe voorrijden bij de Eshoeve en 

nam de bewoners mee voor een prachtige rit over de bouleward en door 

Scheveningen. Dat gaan we beslist meer doen.  

Ook hebben we taxivervoer ingezet voor excursies, ondermeer naar 

tuincentra in de omgeving van den Haag. 

In 2016 vierde de Stichting Vrienden van de Eshoeve haar eerste jubileum: 5-

jarig bestaan. Daarbij hebben we afgesproken dat wij voortaan iedere 

bewoner op zijn of haar verjaardag een persoonlijk bezoekje brengen en een 



verjaarskadootje geven. Daarvooor hebben wij een eenmalige inkoop 

gedaan, zodat wij alles en fraai verpakt op voorraad hadden. De leverancier 

zorgde voor een vriendelijke prijs. 

 

Evenals vorig jaar hebben we gezorgd voor een leuke Paasattentie, die we 

op Paasdag bij iedere  bewoner  persoonlijk hebben bezorgd. Ook was er 

weer een leuke Paasstal in het Grand Cafe met veel kleinvee. Leuk voor jong 

en oud. 

 

Met Pasen mochten wij wederom alle bewoners  blij maken met een leuke 

Paasattentie, die we persoonlijk zijn gaan rondbrengen. En ook de 

Haringdag, met muziek, in het grand Café, zo rond de tijd van Vlaggetjesdag 

Scheveningen, smaakte weer naar meer.  

 

Met Kerst was De Eshoeve weer prachtig omgetoverd in de kerstsfeer. En 

daar mocht onze traditionele  Kersstal in het Gand Café niet aan ontbreken. 

Op tweede Kerstdag, tijdens het Kerstontbijt,  hebben wij alle bewoners een 

Kerstgeschenk gebracht.  

 

Tot slot heeft de Stichting bijgedragen aan: 

--DVD’s voor de huisbioscoop en de afdelingen 

--de Haringdag in de Eshoeve, zo rond Vlaggetjesdag 

--extra persoonlijke verzorging, zoals bezoek aan de barbier 

--een opbergsysteem voor in de huiskamers 

 

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 06-

52596727 of e-mail heitman.clan@ziggo.nl. 
 
Het Bestuur Stichting Vrienden van de Eshoeve 
 
Den Haag, Maart  2017 

 

 

 

 

 

 
 


