
 

 
          Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve 
 
                           Financieel verslag 2017 
 
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 geregistreerd 

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. 
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                              Financieel overzicht 2017 
 
BATEN 
 
Giften 2017                                                  4404   
 
Sponsordiner                                               3410 
 
Opbrengst verkopen  brocante                    1163 
 
Subsidie Nationaal Ouderenfonds               2000 
 
                                                                  —————- 
 
Totaal baten                                                                    10977 
 
 
LASTEN 
 
 
Inkoop sponsordiner                                            2418 
 
Bijdrage Haringdag en Paasactie                        1225 
 
Kerstgeschenken en Kerststal                             1825 
 
Optreden (muziek)artiesten                                   965 
 
Excursie  en transport/taxi                                     797 
 
Diversen (tuin, geschenken)                                 128 
 
Administratie/bank kosten  en overig                    221 
 
                                                                ——————- 
Totaal lasten                                                                      8472 
 

 



 

Batig (bank)saldo                                                                           2505 
 
 
 
 
 
 
 
BALANS 2017 
 
Saldo 1 jan  2017                                €    8070 
 
Baten                                                    - 10977 
                                                       __________ 
                                                             - 19047 

 
Lasten                                                -     8472 
 
(Bank)Saldo   31 dec 2017               €   10575   

 
 
 
 
 
Toelichting 
 
Voor de eenvoud hanteren wij het kasstelsel. Er zijn geen schulden of 

vorderingen. 

Wederom ontvingen wij een flink aantal grote en kleine giften. Onder de 

grote giften is de gift van het ING Nederland Fonds. In de actie Help 

Nederland Vooruit van dit Fonds ontvingen wij  een bedrag van niet minder 

dan € 3000. 

 

Het traditionele sponsordiner in juni werd bezocht door 124 vrienden, een 

record. Het team van Joop Arends van de Eshoeve bracht een  zeer 

compleet  en uitstekend verzorgd Italiaans buffet. Een topavond met de 
 



 

nodige wijn en gezellige muziek. In aanvulling op de opbrengst van het diner 

ontvingen wij van het Nationaal Ouderenfonds € 992. 

 

De opbrengst van de brocante-markt  in het najaar bracht € 1163 op, ook 

weer een mooie stijging tov van 2016. Een breed assortiment van boeken, 

bijouterie, meubeltjes, parfum en kunstwerken, maar ook zelfgebakken 

taarten en cakes, waren hier debet aan.  

 

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

het Premieplan van het Nationaal Ouderenfonds een mooie subsidie van 

nog eens € 1008. Een geweldige steun! 

 

Onze actie om alle bewoners op hun verjaardag te bezoeken en een 

kadootje te geven, hebben wij weer in 2017 voortgezet. Wij kochten voor € 

893 een flinke voorraad Rituals badshampoo, waarbij de Bijenkorf ons hielp 

met een flinke korting op de prijs. 

 

De Haringdag hebben wij wederom financieel ondersteund: een grote 

haringkraam in het Grand Café van de Eshoeve met de Hollandse nieuwe, 

maar ook met makreel, garnalen en kibbeling. Alles gratis voor de bewoners. 

 

De Paasactie betrof een paaspresentje voor iedere bewoner op tweede 

Paasdag en een leuke paasstal met levende dieren. 

 

Ook met Kerst mochten we weer uitpakken met een mooi verpakt 

kerstgeschenk voor ieder bewoner op Tweede Kerstdag en een stemmige 

 



 

versiering inclusief een Kerststal in de Eshoeve. Voor de Kerstviering 

mochten wij een muzikaal optreden met zang ondersteunen. 

 

Onder excursies en transport vermelden wij de weer geslaagde tour met de 

Boulevardtrein: met bewoners door Scheveningen en over de boulevard. 

Altijd veel liefhebberij voor! Maar ook een aantal excursies naar enkele 

Kerstmarkten en een bezoek aan het Haags Gemeentemuseum mochten wij 

ondersteunen.  

 

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 verpleeghuis de Eshoeve 

 

Den Haag, Maart  2018 

 

 

 

 

 

 
 

 


