Jaarverslag 2017

Oosterbeek, 25 april 2018
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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 2017 als volgt samengesteld:
Y.A.J.M. van Kuijck
T.A.M. van der Meer
vacature
H.H. de Vries

voorzitter
secretaris (wnd. penningmeester sinds 1 juli 2016)
penningmeester
lid

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
onder meer:
• de ontwikkelingen van de inloop, de maandelijkse lunch en de thematische activiteiten
• het vrijwilligersbeleid, de inrichting van de organisatie en de rol van de kerngroep
• de samenwerking met kerken en partijen in het sociaal domein in de gemeente Renkum
• het communicatiebeleid, de werving van fondsen en donateurs
• de begroting, jaarrekening en de exploitatievooruitzichten op langere termijn
• het werkgeverschap voor de parttime zingevingsbegeleider/coördinator
• 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 is lid van het netwerk DAK waar ruim 100 inloophuizen en vergelijkbare organisaties bij zijn aangesloten.
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1.3 Activiteitenverslag
Het jaar 2017 stond vooral in het teken van het uitbouwen van de activiteiten waarmee in het eerste
werkjaar (2016) een begin was gemaakt.

1.3.1 Inloop, individuele gesprekken, begeleiding/bemiddeling en open lunch
De inloop
Basisactiviteit was en bleef onze inloop op de maandagochtend en de donderdagmiddag. In 2017
bedroeg het aantal bezoeken aan de inloop 786, een toename van bijna 50%. Nieuwe gasten (65 in
2017) ontdekten Oase Oosterbeek vooral via andere gasten waar dat in 2016 nog met name via
publiciteit in lokale kranten en kerkblaadjes was. Het bezoek aan de inloop op de donderdagmiddag
ligt ook in 2017 hoger dan dat op de maandagochtend. Vanwege het belang dat gasten van de
maandagochtend inloop hechten aan de rustige sfeer die er heerst, gekoppeld aan de mogelijkheid
om uitgebreider te kunnen praten met vrijwilligers, is besloten de inloop op de maandagochtend ook
in 2017 te continueren.
“Oase heeft geen verborgen doelen, daarom kom ik juist hier!”
Individuele gesprekken
De behoefte aan individueel gesprek lag in 2017 op hetzelfde niveau als in 2016. In totaal werden 74
individuele gesprekken gevoerd. In 2016 waren dat er 98. Het verschil is het gevolg van een verminderde beschikbaarheid van onze coördinator/zingevingsbegeleider in het laatste kwartaal (zie verderop bij organisatie en vrijwilligers). In 2017 zette zich de in 2016 al opgemerkte trend voort waarbij
individuele gesprekken steeds vaker buiten de inloop plaatsvonden.
Individuele begeleiding/bemiddeling
Vanuit de contacten met gasten tijdens de inloop en/of uit individuele gesprekken, kwamen tien trajecten voort van begeleiding/bemiddeling door de zingevingsbelegeider/coördinator. Vier daarvan
waren reeds in 2016 gestart. De begeleiding betrof o.a. geestelijke ondersteuning bij negatieve beschikking op een asielaanvraag, bij maken van een nieuwe start na een periode op straat geleefd te
hebben, bij sterven en afscheid nemen en bij ervaring van zinloosheid van het leven. Bemiddeling
vond plaats in het kader van: indicatieaanvragen, overlast door buren, contacten met werkcoach bij
re-integratie, bij participatietraject rond inburgering en bij bewindvoering. Bij twee van deze trajecten
is binnen Oase Oosterbeek gelegenheid geboden om als vrijwilliger werkervaring op te doen.
“Ik zou drie gesprekken krijgen met maatschappelijk werk en daarna moet ik dan weer zelf
verder kunnen. Daarvoor heb ik bedankt! Ik ga liever naar de Oase want daar wordt er altijd tijd
gemaakt voor een afspraak en wordt er naar mijn verhaal geluisterd wanneer ik dat nodig heb.”

De maandelijkse open lunch
In 2016 is gestart met het organiseren van een maandelijkse open lunch, bedoeld voor gasten die
graag eens met anderen samen eten en vaak geen animo voelen om (uitgebreid, gevarieerd) te
koken voor zichzelf. In 2017 is elke maand een lunch georganiseerd waaraan gemiddeld dertien
gasten deelnamen. Naar het einde van het jaar nam het aantal deelnemers toe, met name via mond
tot mondreclame. Dit initiatief zal in 2018 worden voortgezet.
“Het is hier gezellig en er wordt altijd iets lekkers klaargemaakt. Dit is voor mij een plek geworden waar ik me thuis voel en van dat soort plekken heb ik er niet veel…”
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1.3.2 Thematische activiteiten
Activiteitenaanbod zingeving en levensvragen
In het kader van bezinning op en ontmoeting rond zingevings- en levensvragen is in 2017 een viertal
lezingen en een wandeling georganiseerd. De lezingen gingen over de impact van een kankerdiagnose en de positieve (levens)keuzes die daaruit voortkwamen, over de gevolgen van het verliezen
van je moeder op jonge leeftijd, over oorsprong en vorm van de diaconie (betrokkenheid op en zorg
voor de naaste) in de eerste christelijke gemeenschappen en wat we daar vandaag de dag van kunnen leren, en over de vraag hoe een rechter de wetgeving interpreteert en toepast als mens met
gevoelens, emoties en idealen. De nazomerwandeling vond plaats in Wolfheze in een landschap dat
volop uitnodigt tot nadenken over leven en dood, bloei en vergankelijkheid, kracht en kwetsbaarheid.
Meditatie- en leesgroep
Vaste onderdelen in ons aanbod werden gecontinueerd: de meditatiegroep die elke maandag samenkomt in Oase Oosterbeek verwelkomde in 2017 na een bescheiden start een aantal nieuwe
leden en wordt door deelnemers als kostbare plek ervaren om stil te worden in verbondenheid.
De leesgroep besprak boeken over gevarieerde onderwerpen waaronder de klimaatcrisis (Dwalen in
het antropoceen van René ten Bos), vreemdelingenhaat en religiekritiek (Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders van Paul Cliteur), de veelkleurigheid van de Islam (Soefi’s, Punkers en Poëten van
Jonas Slaats), de crisis in de zorg (De Zorgval van Andries Baart en Christa Carbo), de onrust als
gevolg van een veeleisende samenleving (Rusteloosheid van Ignaas Devisch) en de klassieker Zen
en de kunst van het motoronderhoud (Robert Pirsig).
Voorbereiding van een Taalcafé
In 2017 zijn de voorbereidingen begonnen om een Taalcafé te starten in Oase Oosterbeek. Dit initiatief is ervoor bedoeld om geboren en getogen Nederlanders en nieuwe ‘medelanders’ in een setting
van ontmoeting en gezelligheid samen de taal te laten oefenen met het oog op allerlei praktische
toepassingen. Zo hoopt Oase Oosterbeek een concrete bijdrage te leveren aan de integratie van
mensen die hun plek zoeken in onze samenleving. Het is de bedoeling dat het Taalcafé begin 2018
van start gaat.

1.3.3 Organisatie en vrijwilligers
Vanwege de verwachting dat structurele subsidie voor ons project op korte termijn (nog) niet zal
worden gerealiseerd, is, om de continuïteit van Oase Oosterbeek op de langere termijn veilig te stellen een begin gemaakt met de aanpassing van de organisatie. Deze is erop gericht dat capabele en
betrokken vrijwilligers waar mogelijk taken overnemen van onze professionele kracht.
Sinds januari 2017 kent Oase Oosterbeek een kerngroep, bestaande uit 4 vrijwilligers. Deze vrijwilligers ondersteunen de coördinator op het terrein van organisatie en coördinatie en richten zich met
name op het ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren van het activiteitenprogramma en op
gerichte publiciteit met gebruikmaking van passende communicatiemedia. Daarnaast behoren facilitaire zaken en representatie namens Oase Oosterbeek tot de taken van de kerngroep.
Een belangrijke overweging om deze groep in het leven te roepen was dat hiermee de continuïteit
van het project minder afhankelijk is van de beschikbaarheid en inzet van de betaalde professional.
In 2017 kwam de kerngroep 14 keer bij elkaar, ondersteund door de coördinator, en later ook onder
begeleiding van een lid van het stichtingsbestuur.
Met de oprichting van de kerngroep werd de rol van de adviesgroep in zoverre anders dat deze nu
minder vaak bijeenkomt en alleen bijeengeroepen wordt als klankbord bij de bespreking van beleidsthema’s en bij de verdere ontwikkeling van het aanbod Oase Oosterbeek.
Het aantal vrijwilligers is op hetzelfde peil gebleven als in 2016. Eind 2017 telde Oase Oosterbeek
41 vrijwilligers. In dat jaar namen 10 vrijwilligers afscheid van Oase (vaak vanwege gebrek aan tijd
door ontwikkelingen in de privé- of werksituatie of omdat de functie toch niet passend bleek) en
kwamen er 8 nieuwe vrijwilligers bij. De gastvrijheid tijdens de inloop wordt gewaarborgd door een
groep van 11 gastvrouwen en -heren. Het vinden van een nieuwe penningmeester is in 2017 niet
gelukt. Dit betekent helaas dat onze secretaris, Dick van der Meer, al een lange tijd extra belast is
met het waarnemen van het penningmeesterschap.
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De coördinator heeft in 2017 individuele evaluatiegesprekken gevoerd met alle gastvrouwen en heren van de inloop. Hierbij werden ervaringen besproken in het kader van de presentiebenadering
en werd bekeken in hoeverre die benadering van belang blijkt voor het welbevinden van zowel gasten als van gastvrouwen en -heren. Tevens werden ontwikkel- en leerpunten in kaart gebracht.
In september 2017 is door de coördinator een toerustingsbijeenkomst georganiseerd rond het thema
“Lichamelijkheid en aanraking: waarde en grenzen van fysiek contact tijdens de inloop”. In oktober
2017 werd een combinatie van lezing, uitwisseling en workshop georganiseerd voor alle gastvrouwen- en heren van de inloop rond het thema ‘Dichter bij de ander in het alleen zijn’. Deze werd verzorgd door Liesbeth ter Elst en Jettie van den Houdt van “Aandacht voor eenieder” en stelde het
thema ‘eenzaamheid’ aan de orde waarmee onze gastheren- en vrouwen regelmatig worden geconfronteerd in het contact met onze gasten. Daarbij werd stilgestaan bij de eigen ervaringen met eenzaamheid en de wijze waarop die van invloed zijn op het functioneren als vrijwilliger in het contact
met eenzame gasten.
In mei 2017 is er een avond georganiseerd voor alle vrijwilligers als blijk van erkentelijkheid voor hun
inzet voor Oase Oosterbeek. Op deze avond werd afscheid genomen van vrijwilligers die hun taken
hadden neergelegd.
In het kader van kennismaking en afstemming met organisaties in het sociaal domein van de gemeente Renkum, vonden ontmoetingen plaats met afgevaardigden van Taalhuis Veluwezoom,
Odensehuis, de KBO en Renkum voor Elkaar (buurtbemiddeling). Verder was Oase Oosterbeek
vertegenwoordigd op de Intermediairsbijeenkomst van de Gemeente Renkum die bedoeld was om
organisaties die contactmomenten organiseren met gasten of cliënten op de hoogte te brengen van
mogelijkheden van doorverwijzing naar instanties als MEE, de Dullertstichting, de Rechtswinkel en
de Stichting Leergeld.

1.3.4 Communicatie
In 2017 werden zes nieuwsbrieven uitgebracht waarin aandacht werd besteed aan activiteiten en
ontwikkelingen binnen project en organisatie.
Vanaf eind 2017 is onze website www.oaseoosterbeek.nl opnieuw opgebouwd. Hierbij is de layout
enigszins aangepast met het oog op een grotere gebruiksvriendelijkheid (met name het eenvoudig
vinden van relevante informatie).
In mei 2017 werd een publiciteitsfilmpje over Oase Oosterbeek, beschikbaar in een versie van één
minuut en een van tien minuten, gelanceerd. De korte versie van het filmpje is te vinden op de
homepage van onze website; de lange versie wordt gebruikt bij lezingen en presentaties.
Onze coördinator heeft ervaringen die met ons project zijn opgedaan verwerkt in een lezing gehouden op de jaarlijkse ontmoetingsdag bij de missionarissen van Mill Hill, een workshop ‘Leerhuis van
het leven” verzorgd tijdens Spirit 2017 (een initiatief van gezamenlijke kerken in Oosterbeek, Wolfheze en Doorwerth) en in overwegingen die werden gehouden in vieringen (waaronder de Volkskerstzang 2017) van verschillende geloofsgemeenschappen in Arnhem, Bennekom en Oosterbeek.

1.3.5.Financiën
Voor 2017 is een begroting opgesteld uitgaande van een budget van € 81.000, voornamelijk bestemd voor de huur van een locatie en 0,6 fte professionele ondersteuning. Evenals in 2016 zijn bij
meerdere fondsen verzoeken ingediend voor ondersteuning. Er zijn onder meer bijdragen ontvangen
van de Stichting Vrienden van de Bernulphus, van de Passionisten en van het Steunfonds Kruiswerk
Renkum. Daarnaast verstrekte het Kansfonds opnieuw een bijdrage, ditmaal bestemd voor de voorgenomen uitbouw van de activiteiten.
Het aantal donateurs dat Oase Oosterbeek in 2017 met een eenmalige of
periodieke bijdrage steunde steeg tot 42. Zij brachten € 8.800 bijeen. Dankzij
de ANBI-status gelden voor de Stichting en donateurs bepaalde belastingvoordelen.
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De bijdrage van de kerken vanuit collectes en middelen voor diaconie nam toe tot € 5.402.
De totale exploitatielasten zijn in 2017 op € 79.472 uitgekomen, tegen € 99.930 in 2016. Er waren
minder incidentele uitgaven en de versnelde afschrijving van de in 2015 gedane investeringen zorgde in 2017 ook voor lagere lasten.
De totale inkomsten in 2017 bleven met € 72.007 echter achter bij de uitgaven. Het exploitatietekort
ad € 7.466 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 2018, doch om de continuïteit te waarborgen zullen nieuwe bronnen moeten worden
aangeboord.
Voor 2018 wordt bij de fondsenwerving uitgegaan van een benodigd budget van € 77.000. Daarvoor
zijn opnieuw bijdragen van fondsen nodig, alsmede hogere bijdragen van donateurs, kerken en zo
mogelijk ook een bijdrage van de gemeente Renkum. De mate van succes bij de verwerving van
deze middelen zal van invloed zijn op het niveau van de uitgaven in 2018.

1.4 Toekomst
Ruim twee jaar na de start kunnen we zeggen dat Oase Oosterbeek een succes is. Er is sprake van
een groeiende bekendheid, die tot steeds meer bezoeken leidt. Aan de doorontwikkeling van dit
project is het afgelopen jaar door veel mensen hard gewerkt. De financiële kwetsbaarheid van het
project blijft echter een onderwerp van zorg. De fondsenwerving vraagt veel inspanning van het bestuur en onze vrijwilliger fondsenwerving Siebe van de Geijn.
Gegeven de achterblijvende inkomsten heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien om in goed overleg met de coördinator en zingevingsbegeleider Hans Lammers diens uren voor Oase Oosterbeek
terug te brengen van 24 naar 8 uren. Daarnaast heeft het bestuur besloten een beroep te doen op
Dorien Brouwer om op projectbasis en in samenspraak met Hans Lammers te werken aan de versterking van de organisatie van Oase Oosterbeek, de samenwerkingsmogelijkheden met andere
organisaties in het sociaal domein van de gemeente Renkum te verkennen en de daarmee samenhangende financiële perspectieven in kaart te brengen. Een betere verdeling van taken binnen de
organisatie moet er toe leiden, dat Hans Lammers ontlast wordt van organisatorische verantwoordelijkheden en zich primair kan richten op zijn inhoudelijke en coachende taken.
In 2018 zullen we verder werken aan de speerpunten die we in het jaarverslag 2016 voor 2017 hebben geformuleerd voor zover deze nog niet helemaal zijn gerealiseerd, met name de verdere verbreding en versterking van de vrijwilligersgroep, ruimte bieden aan initiatieven van buiten (zoals het
Taalcafé dat in 2017 is gestart) en het verder uitbreiden van de contacten met andere instanties in
het sociale domein, voor welke instanties de doelstelling en identiteit van Oase Oosterbeek een welkome aanvulling kunnen zijn. En natuurlijk, last but not least, de structurele versterking van de financiële basis van Oase Oosterbeek waardoor de inzet van Hans Lammers als professional met een
duidelijke meerwaarde voor de begeleiding en ondersteuning van bezoekers én vrijwilligers, gegarandeerd kan blijven worden.

1.5 Tot slot
Er is een duidelijke maatschappelijke behoefte aan dat wat Oase Oosterbeek wil zijn, een laagdrempelig inloop- en ontmoetingscentrum. Met dit initiatief probeert Oase Oosterbeek op een bescheiden
manier bij te dragen aan de lokale gemeenschapsvorming. Dat lukt niet zonder de grote inzet van
onze coördinator en zingevingsbegeleider Hans Lammers en de zich nog steeds uitbreidende groep
vrijwilligers. Onmisbaar zijn ook de geldelijke bijdragen van fondsen en donateurs. Het bestuur wil
alle genoemde personen en instanties hiervoor hartelijk bedanken in de hoop ook in het jaar 2018 op
hen te mogen rekenen.
Namens het bestuur,
Yvo van Kuijck, voorzitter
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2. Jaarrekening 2017
2.1 Balans
BALANS
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

6.959

2.820
37.144

3.929
38.045

39.964

41.974

39.964

48.933

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

7

4.950
28.192
0
33.142

4.950
35.561
0
40.511

6.823

8.422

39.964

48.933

2.2 Staat van baten en lasten
BATEN
2017
€
Donaties en giften

70.172

79.926

1.835

11.007

72.007

90.933

Activiteiten
TOTAAL BATEN

2016
€

LASTEN

2017
€

Personeelskosten

2016
€

51.685

50.454

6.960

16.703

12.484

13.705

PR en voorlichting

368

6.815

Werving en training vrijwilligers

463

4.158

Kantoorkosten

4.915

5.389

Activiteiten

2.049

2.706

Afschrijvingen
Huisvestingskosten

Diversen

453

TOTAAL LASTEN

79.376

99.930

RESULTAAT

-7.369

-8.997

Het negatieve resultaat 2017 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.
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.
De afschrijvingstermijn is in 2015 gesteld op 24 maanden gelijk aan de proefperiode van de Stichting
Oase (en de initiële looptijd van het huurcontract).
Toelichting op de balans
31-12-17
ACTIVA

€

Vaste Activa
Verbouwing, investering 2015
Af: Bijdrage specifiek fonds

22.328
2.500
19.828
5.783
9.914
4.131

Afschrijving 2015
Afschrijving 2016
Afschrijving 2017

Inventaris, investering 2015
Af: Bijdrage Rabobank
Bijdrage Parochiële Caritas

31-12-16
€

0

4.131

0

2.828

0

6.959

16.395
2.250
568
2.818
13.577
3.960
6.789
2.828

Afschrijving 2015
Afschrijving 2016
Afschrijving 2017
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Vlottende activa

31-12-17
€

31-12-16
€

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Pasman Stichting bijdrage kosten
Annonieme bijdrage kosten
Providebit inzake salarisdoorberekening
Netto salaris

2.820

2.500
750
506
173

2.820

3.929

41
37.104

334
37.711

37.144

38.045

4.950
0
4.950

4.950
0
4.950

35.561
-7.369
28.192

44.558
-8.997
35.561

33.142

40.511

2.282
30
3.201
0
1.310

2.261
605
3.201
2.235
120

6.823

8.422

Liquide middelen
Kas
Rabobank rekening courant

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Beginstand
Resultaat
Bestemmingsreserve
Beginstand
Resultaatbestemming

Kortlopende schulden
Afdrachten fiscus
Afdrachten pensioenpremie
Vakantietoeslag
Voorlichtingsfilm
Overige crediteuren

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De Stichting Vrienden Bernulphus heeft voor 2018 een garantie toegezegd van € 10.000.
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Toelichting op de resultatenrekening
Baten

2017
€

€

2016
€

Donaties en giften
Donateurs
Donaties boven € 1000:
St. Vrienden van de Bernulphus
St. Kansfonds
Oranjefonds
Anoniem fonds
Passionisten
Steunfonds Kruiswerk Renkum

8.800

5.478

55.970

69.000

5.402
70.172

5.448
79.926

1.835
1.835

10.000
1.007
11.007

10.000
21.500
3.750
15.000
5.000
720

Collectes en bijdragen van kerken

Activiteiten
Vrijval fonds Inloop
Deelnemersbijdragen

Lasten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten en pensioenpremie
Ziekteverzuimverzekering
Doorberekend aan Providebit

62.940
15,485
2.229
-32.261
48.393
2.002
50.395
1.290
51.685

Reis- en verblijfkosten
Uitbesteed werk

48.233
2.221

50.454

Hans Lammers is sinds 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

4.131
2.829
6.960

16.703

12.484

13.705

Huisvestingskosten
Huur
Kleine investeringen en aanschaffingen

12.250
234
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2017
€

2016
€

PR en voorlichting

368

6.815

Werving en training vrijwilligers

463

4.158

0
773
1.662
2.339
141
4.915

311
1.372
2.315
1.243
148
5.389

1.172
877
2.049

982
1.724
2.706

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

Diversen
correcties oude jaren

453

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

2.4 Vaststelling
De jaarstukken 2017 zijn aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 25 april 2018.

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 Oase Oosterbeek 2017

Bestuur
Beleid en strategie

Secretaris
Rapportage en Communicatie

Secretariele
ondersteuning
Verslaglegging en
correspondentie

Web-master
Beheer website en systeem
nieuwsbrieven

Voorzitter
Coördinatie en
Public Relations

Coördinator en
zingevingsbegeleider
Inhoudelijke aansturing,
coaching/toerusting vrijwilligers

Bestuurslid
Contactpersoon Kerngroep

Adviesgroep
Adviseert naar behoefte
coördinator en kerngoep

Penningmeester
Begroting, exploitatie,
fondsenwerving en incasso’s

Fondsenwervers
Werving en relatiebeheer
fondsen en donateurs/Vrienden

Kerngroep
Coördinatie activiteiten, PR en
voorlichting, facilitaire zaken

Inloop en lunches
Begeleiden inloopactiviteiten en
verzorgen lunches

Individuele
gesprekken
Voeren individuele gesprekken
en begeleiding

Thema-activiteiten
Organisatie bijeenkomsten rond
zingeving en levensvragen
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Meditatiegroep
Begeleiden wekelijkse
meditatiegroep

Leesgroep
Begeleiden periodieke
leesgroep

