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JAARVERSLAG 2017
DOEL
Het inloophuis De Parasol heeft een laagdrempelige inloop voor buurtbewoners uit
Ermelo West en iedereen die bij ons binnenkomt. Het is een inloophuis, waar
iedereen gerespecteerd wordt en aandacht krijgt en andere mensen leert kennen.
Voor wie dat wil, zijn er regelmatig activiteiten en wordt er tweemaal per maand een
uitgebreide broodmaaltijd geserveerd. Met het inloophuis bevorderen wij de
verbetering van de sociale samenhang en de leefbaarheid in Ermelo West.
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 zeven keer.
 Verhuizing. Een groot deel van de werkzaamheden werd in beslag genomen
door de verhuizing naar de 2e tijdelijke locatie. Na 9 jaar in de Leemkuul te
hebben doorgebracht (de 1e tijdelijke locatie) verhuisden we in juli naar een
onderkomen op het Sportpark De Zanderij. Het was het enige beschikbare
onderkomen voor de Parasol in Ermelo-West. Veel gesprekken zijn aan het
toewijzen van de nieuwe locatie door de Gemeente Ermelo voorafgegaan en
allerlei praktische zaken moesten worden geregeld, waaronder bv. nieuwe
folders, de inrichting van het kleinere onderkomen, de bewegwijzering en een
nieuw huurcontract. Helaas was het aanbieden van een warme maaltijd,
vanwege de beperkte ruimte, niet meer mogelijk.
 3e locatie. Volgens de plaatselijke pers moet het nieuwe sportcentrum in het
derde kwartaal van 2020 in gebruik worden genomen. Aangezien wij op die
plek zitten moeten we ruimschoots voor die tijd verhuizen naar…….
 Opening. De feestelijke openingshandeling werd verricht door onze oudste
gast dhr. Henk Burggraaff en door een vaste gast, tevens gemeenteraadslid,
dhr. Alex Kleijnen. We mochten nieuwe gasten verwelkomen op deze locatie,
maar enkele vaste bezoekers, woonachtig in de buurt van de Leemkuul,
bleven helaas weg.
 Website. De website werd geheel vernieuwd met behulp van de belangeloze
medewerking van EvenSure concepts.

 Vrijwilligersavond. De jaarlijkse vrijwilligers-bedank-avond werd gehouden in
en rond ons nieuwe onderkomen met een heerlijke barbecue.
 Burendag. In september organiseerden wij weer een Burendag met dit keer
o.a. een High Tea. De burendag is een initiatief van het Oranje Fonds. Naast
de subsidie van het Oranje Fonds werden wij gesponsord door Grand Café
Alleman, Proeverij de Ontmoeting, het Theehuis van ’s Heeren Loo en de
Kringloopwinkel van de Boeldag.
 Vrijwilligersovereenkomsten. De tekst van de vrijwilligersovereenkomsten werd
aangepast aan de huidige situatie.

FINANCIEN
In het boekjaar 2017 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 collecteopbrengsten van de Zendingskerk
en een gift van de Kleding-en-Speelgoedbeurs.
Ook ontvingen wij giften van onze gasten.
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.
Evenals de afgelopen jaren worden de werkzaamheden verzorgd door enthousiaste
vrijwilligers: gastvrouwen en gastheren, koks, activiteitenbegeleiders, stagiaires van
het Chr. College Groevenbeek, beheer van de website en de coördinatoren.
BEZOEKERS
Het aantal bezoekers bedroeg in 2017: 2262 een stijging ten opzichte van 2016 met
13%! Het aantal eetgasten daalde met 15% als gevolg van het niet meer kunnen
serveren van een warme maaltijd vanwege de te krappe ruimte. Het aantal
activiteitgasten steeg met 4%. Het aantal activiteitgasten incl. de jeu de boules
gasten steeg met 53%.
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 in Ermelo-West voor een open en gastvrije ontmoeting met
anderen.
Ermelo, januari 2018
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