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JAARVERSLAG 2020
ANDERS DAN ANDERS
is het afgelopen jaar verlopen als gevolg van de Corona-epidemie vanaf maart. Tijdelijke
sluiting van het inloophuis was het gevolg. Om na de volledige Lock down toch open te
kunnen zijn, hebben we ons zoveel mogelijk aangepast aan de coronaregels van de
overheid. Gelukkig konden we een partytent aanschaffen om de beschikbare ruimte wat te
vergroten. Zo konden we een beperkt aantal bezoekers verwelkomen op anderhalve meter
afstand. Dankzij de inzet van de coördinatoren en vrijwilligers hebben we toch een onderdak
kunnen bieden aan onze gasten in de perioden dat we open waren, hoewel we geen
activiteiten en maaltijden konden organiseren.

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 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 negen keer. In december namen we afscheid van Joke Hendriksenvan den Berg en verwelkomden we Piet Jan Tuinema. Twee onderwerpen namen veel tijd in
beslag in de bestuursvergaderingen: de gevolgen van de coronacrisis en de voorgenomen
sluiting van ons huidige onderkomen en de verhuizing naar een onderkomen naast de
Westerkerk.
Coronacrisis
Als gevolg van de coronacrisis moesten we het inloophuis sluiten van medio maart tot juni en
vanaf medio december. Alle geplande activiteiten en maaltijden kwamen te vervallen. Wel
kregen onze vrijwilligers (en ook onze gasten) in die periode met enige regelmaat een kleine
attentie verzorgd door de coördinatoren. Ook de viering van ons 12.5 jarig jubileum kwam te
vervallen. Een positief bericht kwam van het landelijke Netwerk DAK. Wij ontvingen een
subsidie voor de aanschaf van een tent, waarmee we de bezoekersruimte konden vergroten.
Toekomstige locatie
In het afgelopen jaar hebben we op drie ‘fronten’ overleg gevoerd over de toekomstige
locatie.
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Vanuit de Gemeente Ermelo hadden we regelmatig overleg met Imke Bardoel.
In het voorjaar heeft de Westerkerk ons gevraagd of wij interesse hebben om een
ruimte te huren in het nieuw te bouwen bijgebouw. Wij hebben hier positief op
gereageerd. Daarna hebben wij overleg gehad over onze wensen en mogelijkheden
en konden wij reageren op de bouwtekening. De Westerkerk (dhr. Arend Arends)
heeft toegezegd ons onderdak te verlenen in de tijd tussen vertrek uit de huidige
locatie en de intrek in een nieuw onderkomen.
De wijkvereniging Ermelo-West is in de loop van het jaar gestart met een zgn.
Dorpendeal. Medio december werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
tussen de deelnemende partijen in de Dorpendeal: Wijkvereniging Ermelo-West, de
Westerkerk, Stichting Inloophuis De Parasol, Stichting Welzijn Ermelo, de Gemeente
Ermelo en de provincie Gelderland. Doel van de samenwerking is om invulling te
geven aan de ambities van wijk West: Het realiseren van een ontmoetingsplek, het
aanstellen van een wijkondersteuner en het aanstellen van een procesbegeleider.

FINANCIEN
In het boekjaar 2020 ontvingen wij bijdragen van de diaconieën van de Hervormde
Gemeente, de Gereformeerde kerk en van Caritas van de Rooms-Katholieke parochie. Van
de Gemeente ontvingen wij een stimuleringssubsidie. Van de Zendingskerk ontvingen wij
collecteopbrengsten> Ook mochten wij enkele giften ontvangen.

ACTIVITEITEN
De activiteiten op maandagmiddag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen stonden in 2020 op
een laag pitje. Ook werden er minder Jeu de Boules wedstrijden gehouden op
donderdagmiddag. Wat niet op een laag pitje stond was de inzet van de coördinatoren, de
vrijwilligers: de gastvrouwen en gastheren, de koks, de activiteitenbegeleiders, de
samenstellers van de Nieuwsbrief en de beheerder van de website.

AANTAL BEZOEKERS
Als gevolg van tijdelijke sluitingen vanwege het coronavirus ontvingen we minder gasten.
Totaal aantal gasten 1.833 (in 2019 2.707); waarvan eetgasten 82 (300) en activiteitgasten
592 (775).

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
Opnieuw gaan we in het komend jaar verhuizen. Uit ervaring weten wij dat dat vast wel gaat
lukken!
Ermelo, januari 2021
Namens het bestuur,
Wim Hoogenboom secretaris.
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