
Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo 

     JAARVERSLAG 2018 

 

Vergaderingen 
In het verslagjaar 2018 heeft het bestuur 4 keer vergaderd, te weten op 15 januari, 26 maart,  

7 juni en 24 september.   

 

Verzoeken om bijdragen 
Er zijn in 2018 twee verzoeken om financiële bijdrage binnengekomen. Deze zijn beiden gehonoreerd. 

 Het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan een bloembak voor DBO in De 

IJsvogel. De ouderen die de DBO bezoeken kunnen, als onderdeel van de dagbesteding, de 

planten in deze bak verzorgen. 

 Het verzoek om een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van 2 zitbankjes bij de 

ingang van De Arcade. Cliënten en familie kunnen hierop uitrusten na een wandeling, van het 

zonnetje genieten en ze gebruiken om op bv. een taxi te wachten.  

  

Wijzigingen in het bestuur 
Eén van de bestuursleden heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar taak. Zij heeft een 

respectabel aantal jaren actief deelgenomen en voelt zich de laatste tijd minder betrokken.  

Het bestuur vond 2 personen bereid om toe te treden tot het bestuur, maar 1 daarvan besloot na een 

half jaar zich terug te trekken. Het is nog niet gelukt om de vacature op te vullen. Tevens is het een 

aandachtspunt dat 2 bestuursleden in 2019 hun termijn erop hebben zitten. 

Aan het eind van het jaar 2018 bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 

een algemeen lid. 

 

ACQUASITIE 
In 2018 heeft het bestuur de donatiekaarten mogen neerleggen op verschillende openbare plekken in 

de gemeente Ermelo.  

Ook is er een informatiebrief naar alle 19 teams in regio Ermelo gestuurd met daarin een uitleg over 

de doelstelling van de Stichting en richtlijnen met betrekking tot aanvragen van financiële 

ondersteuning en het doen van donaties. Helaas heeft dit nog niet geleid tot aanvragen, schenkingen 

of nieuwe donaties. 

 

ACTIVITEITEN  

Op 11 april hebben 2 bestuursleden het 10-jarig jubileum van De IJsvogel bijgewoond en hebben 

namens het bestuur een gezelschapsspel als cadeau gegeven. 

Op 5 april werd het nieuwe orgel van De IJsvogel feestelijk ingewijd en 2 bestuursleden mochten hier 

bij zijn, omdat de stichting er financieel aan bijgedragen heeft. 

 

PRIVACYRICHTLIJNEN (AVG) 
Omdat de regels rondom privacy door de regering zijn aangescherpt heeft de Zorggroep een 

disclaimer geplaatst op haar website. De Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo valt hier ook 

onder, omdat deze op de website publicaties doet. 

Tevens heeft het bestuur een protocol en een registratiesysteem ten aanzien van de privacyregels 

opgesteld. 

 

 



FINANCIËLE BIJDRAGE 

Stichting Vrienden van de Zorggroep Ermelo heeft in 2018 van 1 particulier een donatie, specifiek voor 

1 woning in één van de locaties, ter waarde van € 100,00 ontvangen.  

  

Tenslotte 
Hoewel de naamsbekendheid en het vinden van geldbronnen ook in 2018 aandacht heeft gekregen, 

zijn de bestuurssamenstelling en het voortbestaan van Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo 

terugkerende agendapunten geweest.   

Gezien de feiten dat er hoegenaamd geen donaties worden geschonken en er moeilijk aan nieuwe 

bestuursleden is te komen, zal het bestuur zich in 2019 beraden over hoe nu verder. 
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