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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 2015 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 acht keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren
onder meer:
• de afspraken over de huisvesting met de verhuurder
• de aanpassing en inrichting van de locatie
• de inrichting van de organisatie
• het werkgeverschap voor de parttime zingevingsbegeleider/coördinator
• het vrijwilligersbeleid
• de communicatieactiviteiten
• de fondsenwerving
• de voorbereiding van de officiële opening
Initiatiefnemer Hans Lammers is per 1 mei 2015 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 in 2015 lid geworden van het netwerk DAK waar ruim 100 inloophuizen en vergelijkbare organisaties bij zijn aangesloten.
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1.3 Activiteitenverslag
1.3.1 Huisvesting
Het jaar 2015 stond geheel in het teken van de zorgvuldige voorbereiding van de eerste activiteiten
en de inrichting en opening van een eigen gastvrije plek daarvoor.
Reeds eind 2014 kwam Overdal als locatie in beeld. Initiatiefnemer Hans Lammers was na het zien
van de ruimten direct enthousiast over de mogelijkheden die de centraal gelegen locatie biedt om
een laagdrempelige plek te realiseren waar mensen gastvrij worden ontvangen en tot zichzelf kunnen komen. De plannen voor het gebouw Overdal op de lange termijn zijn weliswaar ongewis, maar
voor de komende jaren bieden deze voldoende tijd om Oase Oosterbeek op de kaart te zetten en
vorm te geven.
Met name door het zorgvuldige traject van besluitvorming binnen Vilente heeft het nogal wat tijd
gekost voor een definitief besluit genomen kon worden. Maar in juni 2015 hebben Stichting Oase
Oosterbeek en Vilente overeenstemming bereikt over de huur van de ruimte in Overdal.
Het bestuur van de Stichting Oase Oosterbeek heeft de ruimte daarop zo snel mogelijk geschikt
laten maken om het beoogde inloop- en ontmoetingscentrum te realiseren zodat de activiteiten er na
de zomer konden starten. Er is een eigen ingang gemaakt voor de bezoekers van Oase Oosterbeek,
aan de rechterzijkant van het gebouw aan de Lebretweg. Binnen is een royale groepsruimte ingericht als 'huiskamer’ voor de inloopfunctie en een plek voor individuele gesprekken of bezinning.

De aanpassingen zijn verricht door professionele bedrijven, daarbij geholpen door een team van
vrijwilligers. Op 26 oktober was het zover dat de eerste activiteiten in Oase Oosterbeek van start
konden gaan. Vanaf die datum is daar twee keer per week een inloop, en wel op de maandagochtend van 9:30-12:30 uur en op de donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur. Daarnaast is een individueel gesprek mogelijk met een daarvoor toegeruste medewerker. Dat kan tijdens de inloop maar
ook – op afspraak – daarbuiten.
Op 12 december 2015 verrichte burgemeester Gebben bij
het vallen van de avond de officiële opening. Met de aanwezige gasten bracht hij een toast uit op de toekomst van deze
plek voor ontmoeting en gesprek. Vervolgens konden de gasten de nu volledig ingerichte huiskamer en de andere ruimten
van Oase Oosterbeek bezichtigen.
Voorafgaand aan de
officiële openingshandeling werden de gasten, onder wie ook mevrouw Van den Berg, wethouder van
o.a. welzijn en vrijwilligersbeleid, in een zaal van Overdal welkom geheten voor Yvo van Kuijck, voorzitter van het bestuur
van de Stichting Oase Oosterbeek. Vervolgens hield Eveline
Bolt een inleiding over de filosofie van waaruit Oase Oosterbeek werkt. En initiatiefnemer Hans Lammers ging in op de
eerste ervaringen.
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1.3.2 Organisatie en vrijwilligers
Voor de uitvoering van het project is initiatiefnemer Hans Lammers als - parttime - professionele
kracht aangesteld in de functie van zingevingsbegeleider/coördinator. Hij geeft tevens leiding aan
een groot team van vrijwilligers. Die helpen met de dagelijkse activiteiten als gastheer en –vrouw en
met zaken als fondsenwerving, het beheer van de accommodatie, administratie en de publiciteit.
Met het oog op de voortgaande toerusting van onze gastvrouwen/-heren en de vrijwilligers die beschikbaar zijn voor individueel gesprek volgde Hans Lammers een zesdaagse scholing bij de Stichting Presentie.
Een adviesgroep van vrijwilligers die de zingevingsbegeleider/coördinator ondersteunt bij het ontwikkelen van beleid kwam in 2015 vijf keer bijeen. Men besprak daarbij o.a. het aanbod, de publiciteit,
het vrijwilligersbeleid, de waarde, visie en missie van Oase Oosterbeek, het op te zetten activiteitenprogramma en de wijze van evalueren.
De zingevingsbegeleider/coördinator voerde in 2015 vele gesprekken met bondgenoten/partners van
o.m. welzijnsorganisatie Solidez, het RIBW, de Raad van Kerken, de diaconie van de Protestantse
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze en van de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en met een afgevaardigde van een bewindvoeringsinstantie.
Bijlage 1. bevat een overzicht van de aantallen vrijwilligers die in 2015 actief zijn geweest voor Oase
Oosterbeek. Dat waren er in totaal ruim 40.

1.3.3 Eerste ervaringen
Vanaf 26 oktober 2015 is Oase Oosterbeek achttien keer geopend geweest voor inloop op de
maandagochtend en de donderdagmiddag. In totaal werd de inloop 105 keer bezocht door 42 verschillende gasten. Deze kwamen vanwege zeer uiteenlopende redenen (van gezelligheid, iets te
doen hebben tot eenzaamheid, behoefte aan ontmoeting/gesprek, ‘niets moeten’). Er werd in die
eerste weken zes keer om een individueel gesprek met de zingevingsbegeleider gevraagd. Gasten
bleken met name over het bestaan van de inloop te hebben vernomen via de publiciteit in de lokale
media.
Er werd van start gegaan met een team van negen gastvrouwen/heren. Daarvan vielen er twee af
(betaald werk gevonden, andere functie binnen Oase) en er kwam één nieuwe gastheer bij. Druk
bezocht was de inloop op Oudejaarsdag, compleet met oliebollen, gebakken door een vrijwilliger. In
november stelde Oase Oosterbeek de inloopruimte beschikbaar voor een Sinterklaasactie van de
Stichting Leergeld. Mensen met een zeer krappe beurs werden ontvangen met koffie, thee en limonade waarna men in een ontspannen sfeer een Sinterklaascadeau mocht uitzoeken voor de kinderen dat door Stichting Leergeld werd bekostigd.

1.3.4 Communicatie
De website www.oaseoosterbeek.nl is sinds 2014 online. Daarop wordt het initiatief toegelicht en
algemene informatie gegeven. In 2015 is zeven keer een Nieuwsbrief verschenen.
Rond de start van de inloop en de officiële
opening is er regelmatig aandacht geweest voor Oase Oosterbeek in zowel
lokale als regionale pers en in de glossy
“Oosterbeek beleeft”. Voorts is er regelmatig verslag gedaan van de ontwikkelingen rond Oase Oosterbeek in verschillende lokale en regionale kerkbladen. Tenslotte is in 2015 een start gemaakt met de
productie van een breed te verspreiden
flyer waarin het aanbod van Oase Oosterbeek op overzichtelijke wijze wordt gepre-
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senteerd. Met het oog op de continuïteit van de PR is in 2015 een werkgroep van start gegaan.

1.3.5.Financiën
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 bij meerdere fondsen verzoeken ingediend voor
ondersteuning. Dat heeft inmiddels geleid tot een ruim aantal toezeggingen.
Met de daarnaast ontvangen donaties is eind 2015 een belangrijk deel van het
budget voor 2015-2016 gedekt. Dankzij de in 2014 verkregen ANBI-status
gelden voor de Stichting en donateurs bepaalde belastingvoordelen.
Stichting Oase Oosterbeek heeft het (openings)jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat. De
kosten van de verbouwing van de locatie in Overdal en van de aanschaf van de inventaris zijn binnen de begroting gebleven. Zie ook de toelichting op de Jaarrekening 2015 in Hoofdstuk 2.
De financiële situatie voor Oase Oosterbeek is gezond te noemen gezien de toezeggingen voor het
jaar 2016. Gelet op de ambitie en doelen van de Stichting Oase Oosterbeek is zij blijvend actief in
het verkrijgen van middelen. De uitdaging is om na de proefperiode van twee jaar, en uitgaande van
een positieve evaluatie daarvan, over voldoende middelen te kunnen blijven beschikken.

1.4 Toekomst
Op de eerste plaats zal de inloop als basisaanbod van Oase Oosterbeek in 2016 verder worden
uitgebouwd. Aan vergroting van de bekendheid van Oase Oosterbeek zal verdere aandacht worden
geschonken. In de loop van het jaar willen we eens per maand een inloop verbinden met een gezamenlijke lunch. In het voorjaar zal een start worden gemaakt met de eerste themabijeenkomsten
over zingevings- en levensvragen. In de eerste helft van 2016 zal er ook, i.s.m. de Stichting Presentie, een inspiratiedag worden georganiseerd voor onze vrijwilligers over de (waarde en het je eigen
maken van) de presentiebenadering. De visie achter Oase Oosterbeek zal verder worden ontwikkeld
in samenspraak met onze vrijwilligers en enkele adviseurs. Daarbij zal ook aandacht worden gegeven aan een eigentijdse vormgeving. Tenslotte zal in de tweede helft van 2016 binnen een ‘gebruikerspanel’ een eerste evaluatie van ons project plaatsvinden.

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 vele vrijwilligers die hierbij tijdens
de in 2015 hebben geholpen.
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 2015
2.1 Balans
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

23.662

nihil

Vorderingen en overlopende activa

19.615

20.000

Liquide middelen

44.810

30.779

64.425

50.779

88.087

50.779

Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

€

€

Eigen Vermogen
Algemene Reserve

4.950

4.074

Bestemmingsreserve

44.558

36.671

Bestemmingsfondsen

10.000

10.000

59.508

50.745

Kortlopende schulden

28.579

34

TOTAAL PASSIVA

88.087

50.779
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2.2 Staat van baten en lasten over 2015
BATEN
2015
€
Donaties en giften

2014
€

65.754

41.400

Fondsenwerving

10.000

Af: t.g.v. Bestemmingsfonds Inloop

-10.000
0

0

0

0

65.754

41.400

2015

2014

Activiteiten

TOTAAL BATEN

LASTEN
€
Personeelskosten

€
33.293

0

Afschrijvingen

9.743

0

Huisvestingskosten

8.267

0

Kantoorkosten

5.688

655

56.991

655

8.763

40.745

TOTAAL LASTEN

RESULTAAT

Van het positief resultaat 2015 wordt € 876 toegevoegd aan de Algemene Reserve, € 7.887 wordt
toegevoegd aan 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
31-12-15
ACTIVA

€

€

Vaste Activa
Verbouwing, investering 2015

22.328

Af: Bijdrage specifiek fonds

2.500
19.828

Afschrijving

5.783
14.045

Inventaris, investering 2015
Af: Bijdrage Rabobank
Bijdrage Par Caritas

16.395
2.250
568
2.818
13.577

Afschrijving

3.960
9.617
23.662
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31-12-14

Vlottende activa

31-12-15

31-12-14

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Providebit inzake salarisdoorberekening

4.752

Netto salaris

4.863

Konferentie Nederlands Religieuzen, bijdrage 2015.

10.000

Janivo Stichting, project Inloop

0

10.000

Stichting Vrienden van de Bernulphus

0

10.000

19.615

20.000

44.810

30.779

4.074

0

Liquide middelen
Rabobank rekening courant

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Beginstand
Toevoeging 10% resultaat

876

4.074

4.950

4.074

36.671

0

7.887

36.671

44.558

36.671

10.000

10.000

59.508

50.745

Bestemmingsreserve
Beginstand
Toevoeging 90% resultaat
Bestemmingsfondsen
Fonds inloop

Kortlopende schulden
Afdrachten fiscus

16.687

Afdrachten pensioenpremie

7.636

Vakantietoeslag

3.410

Overige

9

846

34

28.579

34

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Voor 2016 zijn de volgende middelen toegezegd: stichting A.C. van Deventer (€ 4.000), Oranjefonds
(€ 15.000), KANSfonds (voorheen SKANfonds) (€ 12.000), KNR (€ 10.000) en Vrienden van de Bernulphus (€ 10.000).

Toelichting op de resultatenrekening
Baten

2015
€

€

2014
€

Donaties en giften
Donaties tot € 1.000

4.195

2.045

58.500

39.000

3.059

355

65.754

41.400

Project Inloop; Janivo stichting

0

10.000

Af; overgeboekt naar fonds Inloop

0

-10.000

0

0

Donaties boven € 1.000
St. Vrienden Bernulphus

10.000

Gift

1.500

Gift

10.000

Fonds

15.000

Skanfonds

12.000

Konferentie Nederlandse religieuzen

10.000

Collectes en acties van derden

Fondsenwerving

Lasten

2015

2014

Personeelskosten*
Salarissen

40.031

Sociale lasten en pensioenpremie

10.091

Doorberekend aan Providebit

-18.084
32.038

Reis- en verbijfkosten

1.255
33.293

0

* In personeelskosten zit € 1.850 aan studiekosten die zijn vergoed door Kadervorming Arnhem.
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. De personeelskosten zijn iets hoger dan aanvankelijk aangenomen, onder meer vanwege een hoger dan begrote premie voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

10

2015

2014

9.743

0

8.267

0

Afschrijvingen
Afschrijving verbouwing

5.783

Afschrijving inventaris

3.960

Huisvestingskosten
Huur

6.125

Kleine Inventaris/aanschaffingen

2.142

De afschrijvingskosten zijn hoger dan aanvankelijk begroot omdat nu 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. De huisvestingkosten lopen in de pas met de begroting.
2015

2014

1.838

0

Representatie

55

0

Kantinekosten

1.006

0

Kantoorkosten
PR reclame en voorlichting

Bankkosten
Software, Webpagina, Financieel pakket
Stichtingsakte incl. Inschrijving KVK
Overige kantoorkosten en assurantie
Kosten loonadministratie

93

34

161

89

0

519

816

13

1.719

34

5.688

689

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

2.4 Vaststelling
De jaarstukken 2015 zijn aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting in de vergadering van
29 juni 2016.
Het bestuur,

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

T.A.M. van der Meer, secretaris

R. Dubbeldam, penningmeester
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Bijlagen
1. Organogram
Organogram Oase Oosterbeek
(omvang fte en aantallen vrijwilligers - 2015)
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