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JAARVERSLAG 2019
DOEL
Het inloophuis De Parasol biedt aan alle mensen, die hier behoefte aan hebben, een
luisterend oor, een rustige en sfeervolle plaats voor ontmoeting en gesprek, met de
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten en het gebruiken van een warme
maaltijd. We zijn er voor iedereen ongeacht religie of afkomst. Met ons inloophuis
dragen wij bij aan de leefbaarheid en gemeenschapsvorming in de gemeente Ermelo
en in het bijzonder aan Wijk West. Ook zorgen we ervoor, dat mensen met een
beperking mee kunnen doen.
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 over de opgestelde begroting
en de jaarrekening.
BESTUURSZAKEN
Het bestuur vergaderde acht keer.
Vanwege de voorgenomen bouw van een zwembad en sportzaal op onze huidige
locatie zijn we al enige tijd in overleg met de Gemeente Ermelo en de
kerkrentmeesters van de Westerkerk over een mogelijke toekomstige ruimte. Dit
overleg vindt plaats samen met de Wijkvereniging Ermelo-West.
“Vitaal sportpark De Zanderij” heeft de wensen geïnventariseerd van de toekomstige
gebruikers van het sportpark. Ook is in 2019 de Parasolruimte onderzocht op asbest
en heeft op het terrein o.a. op de jeu de boules baan een archeologisch onderzoek
plaatsgevonden.
De jaarlijkse vrijwilligers-bedank-avond vond plaats in Elspeet. Eerst waren we op
bezoek bij de Fazanterie van Henk Timmer, een lid van het deelnemersplatform, en
na afloop werden we onthaald in het Pannenkoekenhuis in Elspeet. In december
ontving elke vrijwilliger een kerstattentie als dank voor de inzet van het voorbije jaar.
Op 5 december 2019 bestond de Stichting Inloophuis “De Parasol” 12,5 jaar. Het
inloophuis zelf bestaat in september 2020 12.5 jaar (en nog steeds op tijdelijke
adressen).
In het afgelopen jaar werden weer allerlei activiteiten georganiseerd door de
coördinatoren en de vrijwilligers:

•
•
•
•

•

We hebben o.a. meegedaan met de jaarlijkse Burendag van het Oranje Fonds en er
werd aandacht geschonken aan ‘de week van de eenzaamheid’. In juni werd een
voorleesochtend met de Julianaschool gehouden.
In het najaar werd een WhatsApp groep ingesteld voor de vrijwilligers.
En de maandelijks of wekelijks terugkerende activiteiten, zoals de groen- en crea
activiteiten, de breiochtenden voor een goed doel, de jeu de boules activiteiten en de
warme maaltijden vonden het jaar door plaats.
Afgelopen jaar namen vrijwilligers afscheid en werd kennisgemaakt met nieuwe
vrijwilligers, zodanig dat de lopende werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Er
waren dit jaar veel aanvragen van leerlingen van Groevenbeek, die graag bij ons
stage willen lopen.
Er wordt overwogen om in 2020 een maandagmiddag open te gaan. Samen met de
Wijkvereniging Ermelo West gaan we bekijken of er activiteiten gezamenlijk kunnen
worden ontwikkeld.

FINANCIEN
In het boekjaar 2019 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. Ook ontvingen wij collecteopbrengsten van de Zendingskerk en
enkele giften.
ACTIVITEITEN
De eerste woensdagmorgen van de maand wordt een themaochtend gehouden en
iedere laatste woensdagmorgen kan er gebreid worden voor een goed doel. Elke
donderdagmiddag kunnen de bezoekers meedoen met Jeu de boules met na afloop
koffie of thee. Op de 2e en 4e vrijdagmorgen wordt een activiteit georganiseerd en
tweemaal in de maand wordt op zondagmiddag een warme maaltijd geserveerd.
Evenals de afgelopen jaren worden de werkzaamheden verzorgd door enthousiaste
vrijwilligers: gastvrouwen en gastheren, koks, activiteitenbegeleiders, stagiaires van
het Chr. College Groevenbeek, samenstellers van de Nieuwsbrief en de beheerder
van de website en in het bijzonder de beide coördinatoren.
AANTAL BEZOEKERS
Het totaal aantal gasten bedroeg 2.706 (2.613 in 2018), waarvan eetgasten 300
(215) en activiteitgasten 775 (778). Het blijkt, dat het totaal aantal gasten de laatste
jaren toeneemt.
PUBLIC RELATIONS
Driemaal per jaar verschijnt de Nieuwsbrief met informatie over de komende vier
maanden. Tussentijds worden regelmatig folders en flyers verspreid en wordt een
persbericht verzonden naar kerkbladen en de media in de regio. Op de website
worden alle activiteiten gemeld.
TOT SLOT
Vooralsnog roeien we met de riemen die we hebben op de huidige locatie, totdat de
bouw van het nieuwe sportpark en zwembad een feit is en wij verhuizen naar …..
Ermelo, januari 2020
Namens het bestuur, Wim Hoogenboom secretaris.
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