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                       JAARVERSLAG 2018   
 
DOEL 
Het inloophuis De Parasol biedt – kosteloos – 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, die daar behoefte aan heeft, ongeacht 
religie of afkomst. Met ons inloophuis vergroten wij de leefbaarheid in de gemeente, 
zorgen we ervoor dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen. Zo draagt 
het inloophuis bij aan de gemeenschapsvorming wijk West en daarbuiten. 
 
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 vaststelling van de 
begroting en de jaarrekening. 
 
BESTUURSZAKEN 
Het bestuur vergaderde negen keer. Ook dit jaar kwamen allerlei zaken aan de orde, 
naast de gebruikelijke inloophuis-activiteiten op woensdag en vrijdag, zoals: 

 De bewegwijzering bij het sportpark De Zanderij 

 Het ondertekenen door alle vrijwilligers van een nieuwe 
vrijwilligersovereenkomst 

 De aanschaf van badges en T-shirts met logo om de herkenbaarheid te 
bevorderen 

 De viering van het 10-jarig bestaan van het inloophuis in de week van 7 – 9 
maart met ter afsluiting een heerlijk buffet 

 Het wijzigen van de openingstijden op zondagmiddag vanwege het 
verstrekken van een eenvoudige warme maaltijd 

 Het brengen van dekens, gemaakt in de Parasol, naar Bulgarije in 
samenwerking met de Stichting Mission Impossible 

 De stagemarkt in het College Groevenbeek 

 De Burendag van het Oranje Fonds in september 

 Aandacht voor de week van de eenzaamheid 

 Het organiseren van twee Jeu de Boules competities 

 De weekmarkt in de Stationsstraat in augustus 

 De aanpassingen vanwege de AVG wet 

 De jaarlijkse vrijwilligersavond, dit jaar in Grand Café Alleman 
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 Het bijwonen van de viering van het 25-jarig bestaan van Progressief Ermelo 

 De bijdragen in natura in 2018 w.o. een nieuwe partytent, een warme 
kerstkrans en op de laatste dag van het jaar een schaal vol oliebollen van het 
CDA. 

 En… 
Vanwege de voorgenomen bouw van een zwembad en sportzaal op onze huidige 
locatie zijn we opnieuw in overleg over een toekomstige ruimte. Ditmaal vindt het 
overleg plaats samen met de vernieuwde Wijkvereniging Ermelo-West. 
Daarnaast hebben we een informatief overleg gehad met de kerkrentmeesters van 
de Westerkerk over een mogelijk gebruik van een nieuw te bouwen locatie naast de 
Westerkerk.  

 
FINANCIEN 
In het boekjaar 2018 ontvingen wij een bijdrage van de diaconieën van de 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk en van Caritas van de Rooms-
Katholieke 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. 
 
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 in het bijzonder de beide 
coördinatoren. 
 
AANTAL BEZOEKERS 
Het totaal aantal bezoekers in 2018 t.o.v. 2017: 2.613 ( 2.262): Een stijging van ruim 
15%. Het aantal eetgasten nam af als gevolg van de broodmaaltijd op zondag in het 
1e halfjaar en het aantal activiteitgasten nam toe als gevolg van het jeu de boules 
spel. 
 
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 
Vooralsnog houden we het hoofd boven water op de huidige locatie totdat de bouw 
van het nieuwe zwembad een feit is.  
 
Ermelo, februari 2019 
Namens het bestuur Wim Hoogenboom 
Secretaris 


