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JAARVERSLAG 2021
EEN BEWOGEN JAAR
En dat geldt voor de Parasol letterlijk en figuurlijk. Er zijn weinig weken geweest, waarin de
Parasol “gewoon” heeft kunnen voldoen aan het doel, dat alweer bijna 14 jaar geleden is
vastgesteld. Lock down en andere corona-maatregelen maakten, dat de deuren vaak
gesloten bleven of er allerlei beperkingen moesten gelden. Maar toch zijn er ook positieve en
feestelijke zaken te melden over dit jaar! We vierden ons jubileum en vonden een nieuwe
plek om ons werk voort te zetten.

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
Terwijl de Parasol de eerste vier maanden gesloten was, zorgde de dreigende sluiting van
onze ruimte op het sportpark voor veel onzekerheid. Er was veel telefonisch contact en toen
het weer kon, werd er regelmatig vergaderd. Onduidelijkheid over de datum, waarop we het
pand moesten hebben verlaten, maakte, dat de plannen voor het jubileumfeest lang onzeker
bleven. Gelukkig kon dat toch op een stralende dag in juli gebeuren, waarbij veel (oud-)
vrijwilligers elkaar konden ontmoeten. Bij die gelegenheid namen we afscheid van Hans Ego
en Wim Hoogenboom, die vanaf het begin als voorzitter en secretaris de belangen van de
Parasol hebben gediend!
De verhuizing daarna is met hulp van vrijwilligers, Piet Veuling van de Kringloopwinkel en
medewerkers van de gemeente Ermelo vlot verlopen. De spullen, waarvoor in de kerk geen
plaats was, konden worden opgeslagen bij de familie Kwant. In de Westerkerk kon één van
de zalen met een vertrouwde omgeving worden ingericht en na een week waren bezoekers
daar weer welkom! Ad de Kort zorgde voor een kookhoek in de keuken en zo konden ook de
maaltijden weer worden verzorgd.
Jannie Staal nam het secretariaat waar en gelukkig konden we per 1 oktober Wout Lourens
welkom heten als nieuwe voorzitter. De Dorpendeal kreeg steeds meer gestalte door het
werk in de werkgroepen, waar verschillende bestuursleden aan deelnemen.

FINANCIEN
Ook in 2021 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. De bestemmingsreserve, die
de gemeente voor ons bewaarde, werd naar onze rekening overgemaakt, zodat we daar zelf
de kosten van verhuizing en inrichting uit konden betalen.
In juni werden we slachtoffer van een fraude, maar door de oplettendheid van onze
coördinator en coulance van de bank bleef de schade beperkt.

ACTIVITEITEN
Door de Coronamaatregelen, die de regering gedurende dit jaar bekendmaakte, is de
Parasol vaak gesloten geweest. Bezoekers misten contacten en activiteiten konden niet
doorgaan. Door de coördinatoren en vrijwilligers werden toch zoveel mogelijk contacten
onderhouden en af en toe werd een attentie rondgebracht als steuntje in de rug. Gelukkig
konden het jubileumfeest en de Burendag (in samenwerking met Wijkvereniging West op het
plein voor de Westerkerk) toch doorgaan.
Wat ook het hele jaar doorging, was de aandacht en de inzet van de coördinatoren en de
vrijwilligers, die maakten, dat de Parasol (als het maar even kon) open was, de bezoekers
welkom waren, de maaltijden verzorgd werden en activiteiten georganiseerd konden worden.

AANTAL BEZOEKERS
Als gevolg van tijdelijke sluitingen vanwege het coronavirus ontvingen we ook dit jaar minder
gasten. Totaal aantal gasten 1703 (in 2019 2.707); waarvan eetgasten 147 (300) en
activiteitgasten 468 (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
Een bewogen jaar, waarin toch heel wat beweging was! We vertrouwen erop, dat het nieuwe
jaar meer mogelijkheden geeft om elkaar in en om de Parasol te ontmoeten!
Ermelo, januari 2022
Namens het bestuur,
Wim van der Ven.
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