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JAARVERSLAG 2014
DOEL
Het inloophuis biedt aan alle mensen die hier behoefte aan hebben, een luisterend
oor, een rustige en sfeervolle plaats voor ontmoeting en gesprek, met mogelijkheden
van gezelschapsactiviteiten en gezamenlijk eten. Als vrijwillige sociale
dienstverleners werken we zo mee aan de verbetering van de sociale samenhang en
leefbaarheid in de wijk en het dorp. Buurten worden immers leuker, socialer en
veiliger als bewoners contact hebben met elkaar.
BESTUUR EN DEELNEMERSPLATFORM
De stichting bestaat uit een bestuur en een deelnemersplatform. In het
deelnemersplatform zijn drie plaatselijke kerken vertegenwoordigd en de
wijkvereniging Ermelo-West. Het platform vergadert tenminste eenmaal per jaar. Het
platform dient goedkeuring te verlenen aan het bestuur betreffende de vaststelling
van de begroting en de jaarrekening.
BESTUURSZAKEN
Het bestuur vergaderde negen keer, waarvan één keer gezamenlijk met het
deelnemersplatform. De bestuursvergaderingen worden door de beide coördinatoren
bijgewoond. Hoofdthema’s waren het afgelopen jaar de (toekomstige) huisvesting en
de in het najaar ontstane vacature van coördinator wegens het vertrek van Els Tabak
per 1 januari 2015.
Locatie de Leemkuul
De Gemeente Ermelo heeft het voornemen het wijkcentrum De Leemkuul te sluiten.
In november werd duidelijk dat de locatie de Leemkuul in de markt gezet wordt als
herontwikkelingslocatie. Daarin wordt de vraag meegenomen of de Parasol een
definitieve plek in de nieuwbouw kan krijgen. In de loop van 2015 zal duidelijk
worden of er gegadigden hebben gereageerd. Eind 2015 zal de gemeente dan een
beleidsplan vaststellen en de bewoners van wijk West vragen naar hun mening over
het vastgestelde beleidsplan.
Vacature coördinator
Nadat Els Tabak in het najaar had aangegeven te stoppen met haar taak als
coördinator werd in december duidelijk dat Gerda Camron – van Bentum bereid is die
taak te vervullen. Samen met Tom Ankersmit zijn zij de coördinatoren per 1 januari
2015.

Bestuur
In 2014 namen wij afscheid van Gijs van Norden, algemeen adjunct. Zijn taak werd
overgenomen door Jannie Staal. Tevens konden wij Joke Hendriksen – van den
Berg verwelkomen als nieuw bestuurslid.
Bij het deelnemersplatform namen Arie van Duyvenbode en Ditta de Beer afscheid.
Namens de Hervormde diaconie is de heer Henk Timmer afgevaardigd.
FINANCIEN
Ook in het boekjaar 2014 ontvingen wij een bijdrage van de diaconieën van de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk en van Caritas van de RoomsKatholieke parochie. Van de Gemeente Ermelo ontvingen wij een
stimuleringssubsidie. Tevens ontvingen wij bijdragen van de Zendingskerk.
ACTIVITEITEN
Tweemaal per maand worden activiteiten georganiseerd, behalve in de
zomermaanden. Begin januari werd de nieuwjaarsreceptie gehouden met muzikale
medewerking van enkele (klein)kinderen in aanwezigheid van de Burgemeester en
een aspirant raadslid. In maart vierden we ons 6-jarig jubileum.
In september deden wij mee aan de jaarlijkse burendag in het kader van het Oranje
Fonds. Het was een groot succes; mede dankzij het goede weer konden we buiten
genieten van een heerlijk koud en warm buffet.
BEZOEKERS
Het totaal aantal bezoekers in 2014 bedraagt 1.802, een kleine daling ten opzichte
van 2013.
VRIJWILLIGERS
Alle werkzaamheden gebeuren door enthousiaste vrijwilligers: gastvrouwen en
gastheren, koks, activiteitenbegeleiders, stagiaires, beheer van de website, de
coördinatoren en de leden van het bestuur en van het deelnemersplatform.
De coördinatoren organiseerden twee vrijwilligersavonden waar actuele zaken aan
de orde kwamen. Doel is het onderling ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen.
In augustus werd de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden georganiseerd door het
bestuur, ditmaal in de kleinste stad van Nederland. Evenals vorige jaren liepen weer
enkele leerlingen van het Chr. College Groevenbeek stage in de Parasol.
PUBLIC RELATIONS
Driemaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief met informatie over de komende vier
maanden. Tussentijds worden regelmatig folders en flyers verspreid. Maandelijks
wordt een advertentie geplaatst in Het Kontakt en wordt een persbericht verzonden
naar de media in de regio. Op de website worden alle activiteiten gemeld.
TOT SLOT
Dankzij de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers is het inloophuis een
gewaardeerde plek voor een open en gastvrije ontmoeting met anderen.
Ermelo, februari 2015
Namens het bestuur
Wim Hoogenboom, secretaris
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