Stichting Vrienden van Verpleeghuis De Eshoeve
Financieel verslag 2018
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 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 2018
BATEN
Giften 2018

1263

Sponsordiner

2310

Collecte sponsordiner

508

Opbrengst verkopen brocante markt

1574

Subsidie Ouderenfonds

2000
—
 ————-

Totaal baten

7655

LASTEN
Optreden (muziek)artiesten

1857

Excursies/transport

806

Bijdrage Haringdag en Paasactie

570

Kerstgeschenken en Kerststal

1620

Verjaardagscadeau’s

1507

Inkoop sponsordiner

1450

Wandelrolstoelen/boeken/ plantenbakken

763

Verzorging Kobus-Eshoeve-poes

280

Administratie/bankkosten en overig

272

—
 —————-

Totaal lasten

9125

BALANS
Saldo 1 jan 2018
Baten

10575
- 7655
__________
- 18230

Lasten

-

9125

(Bank)Saldo 31 dec 2018

€

9105

Toelichting
Alle baten en lasten lopen via de bankrekening van de Stichting.
Gemakshalve hanteren we het kasstelsel en wordt er niet met overlopende
posten gewerkt. We kennen geen debiteuren en crediteuren.

De giften van trouwe Vrienden blijven een belangrijk element van de
begroting, maar zijn op zich niet voldoende om in voldoende mate de
bewoners van extraatjes te voorzien. Gelukkig waren er niet minder dan 84
gasten op ons jaarlijkse Sponsordiner, waarbij ook de Sponsorcollecte op

gulle gevers mocht rekenen. Het Grand Café van de Eshoeve was weer een
culinair feest waar de keuken van Joop Arends en leuke levende muziek de
toon zetten.
Ook de Brocante Markt in het Grand Café was weer een groot succes. Met
leuke spullen en veel belangstelling. Alle spullen waren beschikbaar gesteld
door vrijwilligers: juwelen, boeken, wijn, taarten, servies, kunstwerken,
meubeltjes etc etc. We mochten een mooie opbrengst noteren!

De beide acties, sponsordiner en brocantemarkt, kwalificeerden voor een
flinke financiele ondersteuning van het Nationaal Ouderenfonds.
De uitgaven hadden ondermeer betrekking op:
-(muziek)optredens in het Grand Café van de Zingende Koffiemeisjes, de
Cliniclowns, Ipazzi van George Lippens, Robert Benhaim en duo on the Jazz.

Uitgaven mbt excursies en transport werden gedaan voor een dagje naar
diergaarde Blijdorp en enkele ritten met de boulevardtrein door
Scheveningen.

Kerst: voor alle bewoners hebben wij een cadeautje gekocht en hen bezocht
op Tweede Kerstdag. In het Grand Café hebben wij weer de traditionele
Kerststal laten opzetten.

Verjaardagen bewoners: iedere bewoner wordt door ons bezocht op zijn of
haar verjaardag. Een cadeautje mag dan niet ontbreken!
Wij hebben de bewoners vier nieuwe wandelrolstoelen gegeven, zodat er
lekker naar buiten gegaan kan worden.

Kobus, de huispoes van de Eshoeve en allemansvriend van de bewoners,
had enige medische ondersteuning nodig. Die verzorgden wij graag.
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

Den Haag, februari 2019

