
Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo 

     JAARVERSLAG 2019 

 

Vergaderingen 
In het verslagjaar 2019 heeft het bestuur 3 keer vergaderd, te weten op 11 februari, 17 juni en  

7 oktober.   

 

Verzoeken om bijdragen 
Er zijn in 2019 drie verzoeken om financiële bijdrage binnengekomen. Twee verzoeken zijn naderhand 

door de locatiemanager ingetrokken. Eén verzoek is niet gehonoreerd omdat op het verzoek van het 

bestuur om nadere toelichting niet werd gereageerd door de financiële administratie van de 

Zorggroep.  

Het bestuur heeft besloten om proactief aan de regiomanager te vragen naar functionele wensen voor 

de in januari 2020 nieuw te openen locatie.  

 

Het bestuur / Statuten 
De zittingstermijn van de voorzitter is in december afgelopen en die van de penningmeester loopt af in 

maart 2020. Statutair zijn zij niet herkiesbaar. De termijn van de secretaris is in september afgelopen, 

maar is verlengd met een 2e termijn. Het algemeen bestuurslid is weer gaan werken bij de thuiszorg 

van de Zorggroep en zou daardoor volgens de statuten niet deel mogen uitmaken van het bestuur. 

Het is niet gelukt om de vacature, die er al in 2018 was, op te vullen. 

Omdat het haast onmogelijk is om nieuwe bestuursleden te vinden, is besloten om aanvullende 

notulen (t.a.v. zittingsduur en betrokkenheid bij de Zorggroep) bij de statuten te maken.  

Aan het eind van het jaar 2019 bestaat het bestuur uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 

een algemeen lid. 

De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. 

 

Financiële bijdrage 

Stichting Vrienden van de Zorggroep Ermelo heeft in 2019 van nabestaanden van een cliënte van 

Arcade een donatie ter waarde van € 85,00 ontvangen.  

  

Voortbestaan van de stichting 
Vermoedelijk door het snellere verloop van personeel en kortdurend verblijf van, veelal dementerende, 

cliënten is het onder de aandacht houden van Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo een grote 

opgave. Met als gevolg dat aanvragen van financiële bijdragen vrijwel gestopt zijn. De Zorggroep en 

haar medewerkers schijnen innovatief genoeg om zelf extra’s voor de cliënten te genereren. Hiernaast 

zijn donaties de laatste jaren te verwaarlozen, waardoor er op het vermogen wordt ingeteerd.  

Door deze feiten is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de continuïteit van de stichting op 

langere termijn niet meer geborgen kan worden.  

Daarom zal het opvolgen van artikel 12 van de statuten in gang worden gezet en wordt er toegewerkt 

naar opheffing van de stichting per 1 juli 2021.  

  

 

        

Voorzitter       Secretaris   
 


