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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.
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 2016 als volgt samengesteld:
Y.A.J.M. van Kuijck
T.A.M. van der Meer
R. Dubbeldam
H.H. de Vries

voorzitter
secretaris (wnd. penningmeester vanaf 1 juli 2016)
penningmeester (tot 1 juli 2016)
lid (vanaf 7 december 2016)

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
onder meer:
• de ontwikkelingen van de inloop en de thematische activiteiten
• het vrijwilligersbeleid en de inrichting van de organisatie
• het werkgeverschap voor de parttime zingevingsbegeleider/coördinator
• het communicatiebeleid
• de werving van fondsen en donateurs
• de bestuurssamenstelling
Initiatiefnemer Hans Lammers is voor 0,6 fte aangesteld als zingevingsbegeleider/coördinator en
woont in beginsel de bestuursvergaderingen bij. (Hans Lammers werkt daarnaast aan een promotieonderzoek, waarvoor de Stichting Oase Oosterbeek een subsidie ontvangt. Voor de looptijd van
deze subsidie is zijn contract met 0,4 fte uitgebreid.)
Oase Oosterbeek lid van het netwerk DAK waar ruim 100 inloophuizen en vergelijkbare organisaties
bij zijn aangesloten.
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1.3 Activiteitenverslag
1.3.1 Inloop en individuele gesprekken
De inloop is in de periode 26-10-2015 tot en met 31-12-2016, 638 keer bezocht door 123 verschillende gasten. Het lijkt erop dat het bezoek wat hoger is in de wintermaanden en in de zomer. In de
maanden maart en mei waren er geen gasten op de inloop op tweede paas- respectievelijk pinksterdag. Op dergelijke feestdagen lijkt het weinig zinvol een inloop te organiseren. De donderdagmiddag
trekt meer gasten dan de maandagochtend. Er is overwogen om de laatste te verplaatsen naar een
ander dagdeel, maar vanwege feedback van gasten - nl. dat de maandagochtend vanwege het beperkt aantal gasten aantrekkelijk want overzichtelijk en rustig voor hen is - is dat niet gebeurd.

Cijfers per kwartaal
bezoeken inloop
nieuwe gasten
individuele gesprekken

Q4-'15
105
42
7

Q1-'16
129
30
19

Q2-'16
111
21
31

Q3-'16
125
18
16

Q4-'16
168
12
21

Cumulatief vanaf start
bezoeken inloop
nieuwe gasten
individuele gesprekken

Q4-'15
105
42
7

Q1-'16
234
72
26

Q2-'16
345
93
57

Q3-'16
470
111
73

Q4-'16
638
123
94

Q1-'16
129
30
19

Q2-'16
240
51
50

Q3-'16
365
69
66

Q4-'16
533
81
87

Cumulatief over 2016
bezoeken inloop
nieuwe gasten
individuele gesprekken

Gasten bezoeken de inloop om uiteenlopende redenen. De 5 belangrijkste zijn:
1) zelfstandig wonen (evt. begeleid) is voor mensen met psychiatrische problemen moeilijk;
veel laagdrempelige dagbesteding is wegbezuinigd waardoor er een behoefte bestaat aan
veilige plekken om naar toe te kunnen gaan;
2) eenzaamheid, zowel door een klein sociaal netwerk als door ontbreken mensen met wie gedeeld kan worden wat ertoe doet; Oase Oosterbeek wordt ervaren als een plek waar je heen
kunt gaan, waar er met aandacht naar je verhaal geluisterd wordt, waar je anderen kunt treffen en waar het gezellig is;
3) vastlopen in een doolhof van problemen, vaak nadat zich een ingrijpende ervaring van verlies heeft voorgedaan; het betreft vaak jongere mensen (30-ers en 40-ers) die een eenzaamheid ervaren omdat ze zich door instanties in de steek gelaten voelen;
4) verlies van een partner, zowel door overlijden als door bv. dementie;
5) zinloosheid van het leven, die met name wordt ervaren door ouderen die steeds afhankelijker worden van anderen en van wie de gezondheid steeds brozer wordt; zij hebben het gevoel geen bijdrage meer te kunnen/mogen leveren aan de samenleving.
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Overige redenen betreffen o.m. sociale onhandigheid waardoor mensen zich op veel andere plaatsen niet thuis voelen, familieproblemen en (gedwongen) verhuizing naar verzorgingshuis Overdal (in
zelfde gebouw).
Op verzoek van gasten is vanaf juli 2016 gestart met een maandelijkse open lunch. Deelnemers
zijn met name alleengaande mensen die eens in gezelschap willen lunchen en die regelmatig het
bereiden van een (gevarieerde) maaltijd voor zichzelf overslaan. De maandelijkse open lunch biedt
plaats voor 14-16 mensen. Sinds het najaar van 2016 zijn de maaltijden volgeboekt. Deelnemers
komen deels uit de kring van inloopgasten, daarnaast nemen andere inwoners uit de regio deel die
zich specifiek voor deze activiteit aanmelden.
De behoefte aan individueel gesprek heeft de verwachtingen flink overtroffen. Het aantal individuele gesprekken steeg van 3 naar 7 per maand gemiddeld. In de maand juni was er sprake van een
opmerkelijke piek in het aantal individuele gesprekken. Dit lijkt het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. In de meeste gevallen deden gasten een verzoek om een individueel
gesprek tijdens hun bezoek aan de inloop. De individuele gesprekken die op afspraak buiten de inlooptijden plaatsvinden vormen ongeveer een kwart van alle gesprekken. Hun aantal neemt sinds
het najaar van 2016 toe.
Onderwerpen die tijdens de individuele gesprekken aan de orde kwamen, betroffen: ziekte en sterven, familieproblemen, eenzaamheid, zinloosheid van het leven, levensverhaal in relatie tot complexe problematiek die in het heden wordt ervaren, religieuze zinvragen.

1.3.2 Thematische activiteiten
Vanaf voorjaar 2016 is een begin gemaakt met het organiseren van activiteiten op het terrein van
zingevings- en levensvragen. Sinds april komt wekelijks een kleine (3-6 personen) meditatiegroep
bijeen in Oase Oosterbeek. In juni werd een eerste lezing georganiseerd over ‘voluit leven met
hooggevoeligheid’. De belangstelling (m.n. onder ouders) was zo groot dat er geen plekje meer over
was in de huiskamer.
Driemaal werd een ‘eendaagse retraite’ gehouden (gem. 6 deelnemers) waarin mensen a.d.h.v. een
(stille) wandeling, lunch en uitwisseling stilstonden bij hun eigen verlangens. Uit feedback bleek dat
deelnemers getroffen waren door de zeggingskracht van de natuur. Vandaar dat deze formule sinds
de herfst wordt verbonden met de seizoenen.
In het najaar van 2016 werden drie bijeenkomsten met documentaire en gesprek georganiseerd over
‘(zelfgekozen) levenseinde’ en de (levensbeschouwelijke) vragen die daarmee verbonden zijn. Dit
gebeurde in samenwerking met De Zijp Arnhem.
Sinds november 2016 komt in Oase Oosterbeek een leesgroep samen. Elke zes weken wordt er een
boek gelezen en besproken over een actueel maatschappelijk, filosofisch of spiritueel thema, dat
verbonden is met zingevingsvragen. In 2016 werden gelezen: “Hoe ik talent voor het leven kreeg”
van Rodaan Al-Galidi en “Niet voor de winst” van Martha Nussbaum.

1.3.3 Organisatie en vrijwilligers
Voor de uitvoering van het project is initiatiefnemer Hans Lammers aangesteld als parttime professionele kracht. Hij wordt ondersteund door een grote groep (van ruim 40) vrijwilligers. Voor hen is in
juni 2016 een bedankavond georganiseerd waarop (verder) kennis kon worden gemaakt met elkaar
en de ervaring van gezamenlijke betrokkenheid bij het project werd versterkt.
De groep van gastvrouwen en –heren bij de inloop bestond uit ongeveer 10 vrijwilligers (gedurende
het jaar vielen er 5 af en kwamen er 3 nieuwe bij). In april en oktober 2016 waren er bijeenkomsten
waarin de ervaringen werden geëvalueerd en er toerusting plaatsvond rond specifieke thema’s (basishouding, privacy, contacten met gasten buiten inloop en aansluiting en afstemming bij leefwereld
van de gasten). Op 28 mei 2016 werd door trainers van de Stichting Presentie een impulsdag verzorgd voor vrijwilligers betrokken bij inloop, beleid en communicatie over de achtergronden, waarden
en werkprincipes van de presentiebenadering. Vanuit deze presentiebenadering willen wij contact
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maken, opbouwen en onderhouden met onze gasten. Daarnaast werden vrijwilligers van de inloop
ad hoc gecoacht door de coördinator.
In oktober 2016 werd een reanimatiecursus aangeboden waaraan 6 vrijwilligers deelnamen. Zij zijn
voor een jaar geregistreerd Basic Life Support Provider.
In 2016 kwam de adviesgroep, die de professionele kracht ondersteunt bij het ontwikkelen en vertalen van beleidsvisie en missie, drie maal bijeen. Er werd gesproken over de passende wijze van
evalueren van het project Oase Oosterbeek, over de verhouding van Oase Oosterbeek tot de kerken
en over de gewenste aanpassing van de organisatie bij de overgang van de startfase naar een fase
van uitbouw en consolidatie.

1.3.4 Communicatie
Op www.oaseoosterbeek.nl worden de doelstelling en activiteiten van Oase Oosterbeek toegelicht.
In 2016 zijn vier Nieuwsbrieven verschenen. Daarnaast is een algemene flyer verschenen en een
formulier waarop Vrienden zich als donateur kunnen melden.
Activiteiten van Oase Oosterbeek worden met grote regelmaat aangekondigd in de lokale krant
“Hoog en Laag”. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze aankondigingen doorgaans breed gelezen worden.
Oase Oosterbeek was present op de Verengingsmarkt
in Oosterbeek (2 september; zie foto) en op de startzondag
van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze (11
september) om de bekendheid van het project verder te
vergroten en om Vrienden te werven die zich als donateur
aan ons project willen verbinden.

1.3.5.Financiën
Voor 2016 is een begroting opgesteld uitgaande van een
budget van € 85.000, voornamelijk bestemd voor de huur
van een locatie en 0,6 fte professionele ondersteuning.
Evenals in 2015 zijn bij meerdere fondsen verzoeken ingediend voor ondersteuning. Dat heeft onder meer geleid
tot (toezeggingen voor) bijdragen van het Peltfonds, het
Pasmanfonds en additionele bijdragen van het Kansfonds
en van de Stichting Vrienden van de Bernulphus. (Foto:
bestuur Vrienden Bernulphus op bezoek bij Oase Oosterbeek)

Daarnaast is de werving van Vrienden en andere donateurs meer structureel
aangepakt. Dankzij de ANBI-status gelden voor de Stichting en donateurs
bepaalde belastingvoordelen.
De totale exploitatielasten zijn in 2016 op € 99.930 uitgekomen. De stijging ten opzicht van de begroting is onder andere het gevolg van de keus die bij het opmaken van de jaarrekening 2015 is gemaakt om de investeringen in de huisvesting en inrichting in twee jaar af te schrijven. (Zie ook de
toelichting op de Jaarrekening 2015 in Hoofdstuk 2.) Daarnaast zijn incidentele uitgaven gedaan,
waarvoor gedeeltelijk ook weer additionele bijdragen van fondsen zijn verkregen, zoals voor een
initiële training van alle vrijwilligers in de presentiemethode en een voorlichtingsfilm.
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Het exploitatietekort ad. € 8.997 kon worden verrekend met de bestemmingsreserve, die is opgebouwd uit eerder ontvangen bijdragen voor de exploitatie. Het resterende deel van de bestemmingsreserve biedt nog enig soelaas voor 2017, doch onvoldoende om de exploitatie sluitend te krijgen.
De kosten in 2017 zijn begroot op € 81.000. Om deze te kunnen dekken zijn opnieuw bijdragen van
fondsen nodig, alsmede bijdragen van donateurs, kerken en zo mogelijk ook de gemeente Renkum.
De positieve ervaringen uit het eerste volle kalenderjaar waarin Oase Oosterbeek actief is geweest
zullen bij de fondsenwerving worden benut.

1.4 Toekomst
We kunnen tevreden terugkijken op de resultaten van het eerste operationele projectjaar. Die resultaten hebben niet alleen met cijfers te maken, maar vooral met processen. Werkend vanuit de presentiebenadering proberen we betekenis te geven aan “samenleven” in onze dorpsgemeenschap en
met trouwe en betrouwbare aandacht mensen te bereiken, die dreigen te vereenzamen en vaak uit
beeld zijn bij reguliere (zorg)instanties.
In 2017 zullen we voortbouwen op de beginervaringen. De plannen voor 2017 zijn afgeleid van de
evaluatie die gemaakt is over de periode van oktober 2015-oktober 2016. Speerpunten daarbij zijn:
-

verbreding en versterking van de vrijwilligersgroep

-

een mogelijke uitbreiding van openingstijden naar drie dagdelen

-

voortzetting en uitbreiding van bijeenkomsten met actuele zingevingsthema’s

-

ruimte bieden aan initiatieven van buiten met als motto “dit (inloop)huis kent vele vensters op
de wereld”, bijvoorbeeld het organiseren van een taalcafé voor statushouders

-

het versterken van de interactie binnen de doelgroep van bezoekers en het bevorderen van
hun inbreng en medeverantwoordelijkheid voor wat wordt geboden

-

het vergroten van de bekendheid van Oase Oosterbeek bij het sociaal en kerkelijk netwerk,
huisartsenpraktijken, gemeente en de maatschappij als geheel

-

het vergroten van de bekendheid bij de doelgroep

-

het versterken van de contacten met externe instanties, zoals de lokale kerken, maatschappelijke zorginstellingen en de gemeente

-

het structureel versterken van de financiële basis om de continuïteit van Oase Oosterbeek
op de langere termijn te kunnen garanderen, onder andere door uitbreiding van de kring van
“Vrienden van Oase”.

Bezieling en inspiratie blijven de kern van dit project. Het bestuur hoopt vandaaruit en met de inzet
van vele medewerkers al deze plannen het komende jaar te kunnen realiseren.

1.5 Tot slot
Het bestuur dankt Hans Lammers en de ruim veertig vrijwilligers voor de door hen in 2016 geleverde
inzet en complimenteert hen met de behaalde resultaten.
Voorts dankt het bestuur de vele individuele donateurs die met hun giften blijk hebben gegeven van
hun betrokkenheid en steun, alsmede de fondsen die hun vertrouwen in het initiatief tot uitdrukking
hebben gebracht in een financiële bijdrage.
Namens het bestuur,
Yvo van Kuijck, voorzitter
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2. Jaarrekening 2016
2.1 Balans
BALANS
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

6.959

23.662

3.929
38.045

19.615
44.810

41.974

64.425

48.933

88.087

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

7

4.950
35.561
0

4.950
44.558
10.000

40.511

59.508

8.422

28.579

48.933

88.087

2.2 Staat van baten en lasten over 2016
BATEN
2016
€

2015
€

Donaties en giften

79.926

Activiteiten

11.007

TOTAAL BATEN

90.933

65.754

2016

2015

LASTEN
€

65.754

€

Personeelskosten

50.454

33.293

Afschrijvingen

16.703

9.743

Huisvestingskosten

13.705

8.267

PR en voorlichting

6.815

1.838

Werving en training vrijwilligers

4.158

0

Kantoorkosten

5.389

2.844

Activiteiten

2.706

1.006

TOTAAL LASTEN

99.930

56.991

RESULTAAT

-8.997

8.763

Het negatieve resultaat 2016 komt ten laste van de Bestemmingsreserve.
Stichting Oase Oosterbeek is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
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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, gedurende de proefperiode van 2 jaar.
Tenzij anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op hun nominale waarde in Euro's.
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.
De afschrijvingstermijn is gesteld op 24 maanden gelijk aan de proefperiode van de Stichting Oase
(en de looptijd van het huurcontract).
Toelichting op de balans
31-12-16
ACTIVA

€

Vaste Activa
Verbouwing, investering 2015
Af: Bijdrage specifiek fonds

22.328
2.500
19.828
5.783
9.914

Afschrijving 2015
Afschrijving 2016

Inventaris, investering 2015
Af: Bijdrage Rabobank
Bijdrage Parochiële Caritas

31-12-15
€

4.131

14.045

2.828

9.617

6.959

23.662

16.395
2.250
568
2.818
13.577
3.960
6.789

Afschrijving 2015
Afschrijving 2016
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Vlottende activa

31-12-16
€

31-12-15
€

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Pasman Stichting bijdrage kosten
Annonieme bijdrage kosten
Providebit inzake salarisdoorberekening
Netto salaris
Konferentie Nederlands religieuzen, bijdrage 2015.

2.500
750
506
173

0
0
4.752
4.863
10.000

3.929

19.615

334
37.711

0
44.810

38.045

44.810

4.950
0
4.950

4.074
876
4.950

44.558
-8.997
35.561

36.671
7.887
44.558

0

10.000

40.511

59.508

2.261
605
3.201
2.235
120

16.687
7.636
3.410
0
846

8.422

28.579

Liquide middelen
Kas
Rabobank rekening courant

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Beginstand
Resultaat
Bestemmingsreserve
Beginstand
Resultaatbestemming
Bestemmingsfondsen
Fonds inloop

Kortlopende schulden
Afdrachten fiscus
Afdrachten pensioenpremie
Vakantietoeslag
Voorlichtingsfilm
Overige

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De Stichting Vrienden Bernulphus heeft voor 2017 een bijdrage van € 10.000 toegezegd en voor
2018 een garantie van € 10.000.
Van het Oranjefonds is op basis van afrekening een bijdrage te ontvangen van € 3.750.
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Toelichting op de resultatenrekening
Baten

2016
€

€

2015
€

Donaties en giften
Donaties tot € 1000
Donaties boven € 1000:
St. Vrienden van de Bernulphus
Particuliere donateur
St. Kansfonds
Oranjefonds
Konferentie Nederlandse religieuzen
St. AC van Deventer
Anoniem fonds
Pasman Stichting bijdrage specifieke kosten
Katholieke Stichting Kadervorming dekenaat
Anonieme bijdrage specifieke kosten

5.478

4.195

69.000

58.500

5.448
79.926

3.059
65.754

10.000
1.007
11.007

0
0
0

48.233
2.221
50.454

32.038
1.255
33.293

10.000
15.000
12.000
11.250
10.000
4.000
2.500
2.500
1.000
750

Collectes en bijdragen van kerken

Activiteiten
Vrijval fonds Inloop
Deelnemersbijdragen

Lasten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten en pensioenpremie
Doorberekend aan Providebit

64.822
15.567
-32.156

Reis- en verblijfkosten

Hans Lammers is met ingang van 1 mei 2015 voor 0,6 fte in dienst van de Stichting als coördinator/zingevingsbegeleider. Hij werkt daarnaast aan een promotie en wordt voor 0,4 fte gesubsidieerd
door stichting Providebit. Met de Belastingdienst is afgestemd dat voor deze constructie geen BTW
plicht geldt.
Afschrijvingen
Afschrijving verbouwing
Afschrijving inventaris

9.914
6.789
16.703

9.743

13.705

8.267

Huisvestingskosten
Huur
Kleine investeringen en aanschaffingen

12.250
1.455
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De afschrijvingskosten zijn hoger dan aanvankelijk begroot omdat is uitgegaan van een relatief korte
afschrijvingstermijn van twee jaar. Deze termijn is gelijk aan de proefperiode van de Stichting en de
duur van het huurcontract.
2016
€

2015
€

PR en voorlichting
Inclusief voorlichtingsfilm waarvoor additionele
bijdragen van fondsen zijn verworven

6.815

1.838

Werving en training vrijwilligers
Waaronder specifieke training door Stichting Presentie

4.158

0

311
1.372
2.315
1.243
148
5.389

55
581
1.719
396
93
2.844

982
1.724
2.706

1.006
0
1.006

Organisatie- en kantoorkosten
Bestuurskosten en representatie
ICT, website en software
Kosten loonadministratie
Overige kantoorkosten en assurantie
Bankkosten

Activiteiten
Kosten inloop, lunches en ontvangsten
Kosten thematische activiteiten

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

2.4 Vaststelling
De jaarstukken 2016 zijn aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van
1 maart 2017.
Het bestuur,

Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter

H.H. de Vries

T.A.M. van der Meer, secretaris/wnd penningmeester
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Bijlagen
1. Organogram
Organogram Oase Oosterbeek
(omvang fte en aantallen vrijwilligers - 2016)
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