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1. Bestuursverslag
1.1 Doelstelling van de Stichting
De Stichting Oase Oosterbeek is op 1 september 2014 opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 61449709.
De oprichtingsakte werd bij de notaris ondertekend door initiatiefnemer Hans Lammers en voorzitter Yvo van Kuijck.
In artikel 2. van de statuten is de doelstelling als volgt omschreven:
“De stichting heeft ten doel in Oosterbeek een ontmoetingsplek te realiseren waar mensen
uit Oosterbeek en omgeving tot zichzelf kunnen komen, stilte of rust kunnen vinden, zaken
op een rij kunnen zetten, inspiratie kunnen opdoen en bemoedigd en geholpen kunnen worden.
Hiermee wil de stichting tevens een oplossing bieden voor een toenemend gebrek aan ruimte voor diaconie binnen de kerkgemeenschappen en een vermindering van zorg voor kwetsbare mensen als gevolg van een terugtredende overheid.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het openstellen en exploiteren van een inloophuis voor onder andere ontmoeting, dagverblijf/retraite, meditatie en activiteiten zoals gespreksgroepen, lezingen en filmvertoningen;
- het aanstellen van een of meer professionele medewerkers en/of het werven, begeleiden
en toerusten van vrijwillige medewerkers;
- het onderhouden van contacten en waar mogelijk samenwerken, in een oecumenische
bedding, met kerken in Oosterbeek en omgeving, en met maatschappelijke instellingen,
overheden en andere instanties in het veld van zorg- en hulp- verlening, alles in het belang
van het gestelde doel;
- het ondernemen van al die activiteiten die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.”

1.2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2014 als volgt samengesteld:
Y.A.J.M. van Kuijck
T.A.M. van der Meer
R. Dubbeldam

voorzitter
secretaris
penningmeester

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer, waarvan tweemaal als bestuur van de stichting in
oprichting. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer:
• de voorbereiding van de oprichting en de statuten,
• de uitwerking van de doelstelling en het profiel,
• de inventarisatie en benadering van samenwerkingspartners,
• de opzet van een begroting voor de eerste periode,
• de aanpak van de fondsenwerving,
• de organisatie en werving van vrijwilligers,
• het programma van eisen voor de huisvesting,
• het te ontwikkelen communicatiebeleid.
De Stichting heeft als correspondentieadres Nassaulaan 39, 6861DA te Oosterbeek.
Het bestuur is tevens bereikbaar via bestuur@oaseoosterbeek.nl.
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1.3 Activiteitenverslag
De eerste ideeën voor het realiseren van een inloophuis in Oosterbeek ontstonden eind 2013. Toen
schreef initiatiefnemer Hans Lammers met Dita van Cooten en Seth Tromp een Projectplan getiteld
“De Oase”, een diaconaal huis in Oosterbeek. De samenvatting daarvan luidde als volgt:
“Wij willen in Oosterbeek een diaconaal huis, “De Oase” genaamd, openen waar iedereen
terecht kan die op zoek is naar een plek om tot zichzelf te komen. Uitgangspunt daarbij is
een laagdrempelige inloop op een vaste dag in de week waarvan iedereen gebruik kan maken. Bovendien zijn individuele gesprekken met een professional mogelijk. In het huis worden regelmatig diverse – op persoonlijke ontwikkeling, zingeving en actuele maatschappelijke thema’s gerichte – groepsactiviteiten aangeboden. Tenslotte bieden we in ons huis, in de
vorm van een pilot, de mogelijkheid aan van zogenaamde “retraitedagen” (variërend van 1
dag tot meerdere dagen).”
Bij zijn afscheid als pastor van de RK parochie Zalige Titus Brandsma medio 2014 werd het initiatief
van Hans Lammers openbaar gemaakt en direct door velen met enthousiasme begroet. Dat leidde
zowel tot de eerste donaties voor het project als de aanmelding van vrijwilligers die zich aanboden
om bij de realisatie behulpzaam te zijn.
In diezelfde periode zijn de bestuursleden aangezocht en is de oprichting van de stichting voorbereid. De gebeurde op 1 september
2014. De Stichting kreeg de naam “Oase Oosterbeek”, die is vervat
in een eenvoudig maar herkenbaar beeldmerk.
Op verzoek van het bestuur is een omgevingsanalyse gemaakt waarbij is gekeken wat van vergelijkbare initiatieven buiten Oosterbeek kan worden geleerd en van welke in Oosterbeek reeds aanwezige voorzieningen Oase Oosterbeek zich wil en kan onderscheiden. Daartoe zijn gesprekken gevoerd
met bijvoorbeeld Markt 17 (Wageningen), Klein Heideveld (Heelsum) en Kruispunt (Arnhem), alsmede met onder meer De Herberg, Solidez en de PKN Oosterbeek-Wolfheze.
Oase Oosterbeek onderscheidt zich op vier punten van andere initiatieven: 1. de gerichtheid op levensoriëntatie, zingevingsvragen en persoonlijk engagement, 2. de laagdrempeligheid van het aanbod, 3. de breedte van de doelgroep en 4. de bejegening van en visie op mensen.
Deze punten zijn nader uitgewerkt in het projectplan op basis waarvan subsidies en bijdragen worden aangevraagd ten behoeve van de het Inloop- en ontmoetingscentrum en het aanbod van een
retraite voor mensen die behoefte hebben aan rust, bezinning, stilte of heroriëntatie.
De criteria waaraan een geschikte locatie voor Oase Oosterbeek moet voldoen zijn geformuleerd.
Het pand moet goed bereikbaar zijn, tamelijk centraal gelegen in Oosterbeek, een gemeenschappelijke, gemakkelijk toegankelijke ruimte hebben op de begane grond, voor tenminste 30 gasten, en
enkele kleinere ruimten, voor kantoor en retraitegasten, alsmede keukenvoorzieningen en zo mogelijk een tuin.
In de zomer en het najaar van 2014 zijn diverse panden bekeken in en rond het centrum van Oosterbeek, waarin ruimte zou kunnen worden gehuurd. Enkele daarvan leken serieuze mogelijkheden
te bieden, maar stuitten uiteindelijk toch op praktische en/of financiële bezwaren. Tegen het eind van
2014 is een locatie in beeld gekomen die bij het verschijnen van dit jaarverslag nog altijd zeer kansrijk is.
Voor de jaren 2015 en 2016 is een begroting opgesteld uitgaande van een
budget van € 80.000 tot € 85.000 per jaar, voornamelijk bestemd voor de huur
van een locatie en 0,6 fte professionele ondersteuning. Op basis van het projectplan en de begroting zijn in 2014 bij meerdere fondsen verzoeken ingediend voor ondersteuning. Dat heeft inmiddels geleid tot een aantal toezeggingen. Met de daarnaast ontvangen donaties is eind 2014 ca. 25% van het budget voor 2015-2016 gedekt. Dankzij de ook in 2014 verkregen ANBI-status
gelden voor de Stichting en donateurs bepaalde belastingvoordelen.

3

Voor de uitvoering van het project wordt een - in eerste instantie parttime - professionele kracht aangesteld. Vrijwilligers zullen helpen met de dagelijkse activiteiten als gastheer en –vrouw en met zaken als fondsenwerving, het beheer van de accommodatie, administratie en de publiciteit. Al snel na
het bekend worden van het initiatief heeft zich een groep van ca. 30 vrijwilligers gemeld. Enkelen
van hen zijn al tijdens de opstartfase actief geworden en ondersteunen Hans Lammers en het bestuur bij de fondsenwerving, het verkennen van locaties en de communicatie.
Op 9 november 2014 is www.oaseoosterbeek.nl online gezet waarop het initiatief wordt toegelicht en
op 30 november 2014 is de eerste Nieuwsflits verschenen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de site
vermeld en via de Nieuwsbrief gecommuniceerd.
In de eerste Nieuwsflits was een uitnodiging opgenomen voor een
‘Oase-infoborrel’ op 14 december 2014. Daar kwamen maar liefst
zestig belangstellenden op af. Die lieten zich in het Trefcentrum
van de Bernulphuskerk in Oosterbeek bijpraten.
Voorzitter Yvo van Kuijck
schetste de stand van zaken
rond de fondsenwerving en de
huisvesting.
Initiatiefnemer Hans Lammers gaf alvast een doorkijkje naar de
toekomst. Dat deed hij door een dag uit zijn fictieve agenda over
zes maanden te schetsen. De aanwezigen kregen zo een idee
van wat er zoal in Oase Oosterbeek kan gaan gebeuren.

1.4 Toekomst
Naar verwachting kan begin 2015 een definitief besluit worden genomen over de huisvesting. Afhankelijk van de tijd die dan nog nodig is voor de aanpassing en inrichting van de ruimten kunnen de
activiteiten van Oase Oosterbeek van start gaan. Het bestuur hoopt dat dit uiterlijk aan het begin van
e
het 2 kwartaal mogelijk is, onder leiding van initiatiefnemer Hans Lammers die de rol van coördinator en zingevingsbegeleider zal vervullen en met hulp van de vele vrijwilligers die hun diensten hebben aangeboden.
Het streven is om het inloophuis zo snel mogelijk tenminste twee dagdelen per week open te hebben
en parallel daaraan te starten met het aanbieden van mogelijkheden voor individuele retraite / ‘time
out’ en van begeleiding bij zingevingsvragen en levensoriëntatie.

1.5 Tot slot
Het bestuur dankt Hans Lammers voor de door hem geleverde inzet en zijn doorzettingsvermogen
om zijn plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren, alsmede de vrijwilligers die hierbij tijdens de
opstartfase in 2014 hebben geholpen.
Voorts dankt het bestuur de vele individuele donateurs die met hun giften blijk hebben gegeven van
hun betrokkenheid en steun, alsmede de volgende stichting c.q. fondsen die in 2014 een bijdrage
hebben toegezegd:
• Stichting Vrienden van de Bernulphus
• Stichting A.C. van Deventer
• Janivo Stichting
De fondsenwerving zal in 2015 met onverminderde aandacht en energie worden voortgezet.
Namens het bestuur,
Yvo van Kuijck
voorzitter
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2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

ACTIVA
€

31-12-2014
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

nihil

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

20.000
30.779
50.779

TOTAAL ACTIVA

50.779

PASSIVA

31-12-2014
€

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

4.074
36.671
10.000
50.745

Kortlopende schulden

34

TOTAAL PASSIVA

50.779
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2.2 Staat van baten en lasten over 2014
BATEN
2014
€

€

Donaties en giften

41.400

Fondsenwerving
Af: t.g.v. Bestemmingsfonds Inloop

10.000
-10.000
0

Activiteiten

0

TOTAAL BATEN

41.400

LASTEN

2014
€

Personeelskosten

0

Afschrijvingen

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

655

TOTAAL LASTEN

655

RESULTAAT

40.745

Van het positief resultaat 2014 wordt € 4.074 toegevoegd aan de Algemene Reserve,
€ 36.671 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve.
Stichting Oase Oosterbeek is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

2.3 Toelichting
Grondslagen voor balanswaardering
Waardering is het proces van vaststelling van de geldbedragen waarvoor elementen van jaarrekeningen moeten worden verwerkt en aangehouden in de balans en de resultatenrekening.
De waardering van de activa en passiva is gebaseerd op de voortzetting van de activiteiten van de
organisatie.
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op hun nominale waarde in Euro's.
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Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs verminderd met
lineaire afschrijvingen. Dit is het bedrag aan geldmiddelen dat is betaald ter verkrijging, bepaald op
het tijdstip van hun verwerving.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten worden, in acht nemend hun onderling verband, aan de periode toegerekend waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij reeds tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar zijn in de jaarrekening verwerkt, voor zover zij materieel van aard en voor het opmaken van de jaarrekening bekend
zijn.
Gerealiseerde Fondsenwervingen voor specifieke activiteiten worden als Baten verantwoord in de
resultatenrekening en vervolgens ten laste van de Baten overgeboekt naar het betreffende fonds
onder de Passiva. Op het moment dat de betreffende activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd wordt
de benodigde kostendekking ten laste van het Fonds ten gunste van de activiteit geboekt.
Toelichting op de balans
ACTIVA
Vlottende activa

31-12-14
€

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Janivo Stichting, project Inloop
Stichting Vrienden van de Bernulphus

10.000
10.000
20.000

Liquide middelen
Rabobank rekening courant

30.779

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Beginstand 1 september 2014
Toevoeging 10% resultaat 2014

0
4.074
4.074

Bestemmingsreserve
Beginstand 1 september 2014
Toevoeging 90% resultaat 2014

0
36.671
36.671

Bestemmingsfondsen
Fonds inloop

10.000
50.745

Kortlopende schulden
Bankkosten

34
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Op 8 oktober 2014 is van de stichting Vrienden van de Bernulphus, naast de eerder ontvangen toezegging van een bijdrage van € 10.000 voor de jaren 2015 en 2016, tevens een garantstelling ontvangen van maximaal € 20.000 voor de periode 2015 t/m 2016.
Op 20 december 2014 is van stichting A.C. van Deventer een toezegging voor 2015 ontvangen van
€ 4.000 voor de oriëntatiefase. Tevens een toezegging dat voor 2016 eveneens € 4.000 gereserveerd is onder voorwaarden m.b.t. de realisatie van de eindtermen van de opbouwfase.
Toelichting op de resultatenrekening
Baten

2014
€

Donaties en giften
Donaties tot € 1000
Donaties boven € 1000
Collectes en acties van derden

2.045
39.000
355
41.400

Fondsenwerving
Project Inloop; Janivo stichting
Af; overgeboekt naar fonds Inloop

10.000
-10.000
0

Lasten
Kantoorkosten
Stichtingsacte incl. Inschrijving KVK
Webpagina
Assurantie Bestuurdersaansprakelijkheid
Bankkosten

519
89
13
34
655

Beloning bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding.

2.4 Vaststelling
De jaarstukken 2014 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van 2 april
2015.
Het bestuur, w.g.
Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter
T.A.M. van der Meer, secretaris
R. Dubbeldam, penningmeester

8

