
Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo 

     JAARVERSLAG 2020 

 

Vergaderingen 
In het verslagjaar 2020 heeft het bestuur 2 keer vergaderd, te weten op 13 januari en 7 mei. Hiernaast 

heeft er op 21 september een informele bespreking plaatsgevonden om wat lopende zaken door te 

nemen. Door coronamaatregelen was meer niet mogelijk. 

 

Schenkingen 
Doordat er vanuit medewerkers en/of (familie van) cliënten geen aanvragen voor donaties zijn 

ingediend heeft het bestuur besloten om proactief aan locatiemanagers te vragen naar functionele 

wensen voor de vier locaties in regio Ermelo. Hieruit zijn de volgende schenkingen voortgekomen: 

ter gelegenheid van de opening van Het Kroondomein heeft de locatie een duofiets en een Qwiek up 

ontvangen. Medewerkers en cliënten waren zo enthousiast over de functionaliteit, c.q mogelijkheden 

van de Qwiek up (vooral in coronatijd) dat het bestuur de locatiemanagers van De Amaniet en De 

IJsvogel heeft voorgesteld om voor deze locaties er ook één aan te schaffen. Deze zijn in december 

afgeleverd. Locatie De Arcade heeft dit lopende jaar geen wensen. 

De tijd van coronavirus heeft veel gevraagd van zowel cliënten als medewerkers en daarom heeft het 

bestuur besloten om hen tijdens de eerste lock down een kleine attentie (in de vorm van bloemen, 

chocolade en cadeaubonnen) te geven als hart onder de riem. Het betrekken van medewerkers in dit 

project voldoet aan de doelstelling, welke genoemd wordt in de statuten. 

 

Het bestuur / Statuten 
Er zijn aanvullende notulen t.a.v. zittingsduur en betrokkenheid bij de Zorggroep bij de statuten 

gemaakt.  

Aan het eind van het jaar 2020 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 2020 geen financiële bijdrages ontvangen.  

  

Voortbestaan van de stichting 
Het opvolgen van artikel 12 van de statuten is in gang gezet en er wordt toegewerkt naar opheffing 

van de stichting per 1 juli 2021.  
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