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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 2018 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 de Stichting werkzaam als zingevingsbegeleider, in 2018 aanvankelijk voor 0,2 ft en vanaf september voor 0,4 fte. (Hij werkte daarnaast aan een promotieonderzoek, waarvoor de Stichting Oase Oosterbeek t/m augustus 2018 een subsidie ontving. Voor de looptijd van deze subsidie is zijn contract met 0,4 fte uitgebreid.) Tot eind oktober was Dorien Brouwer op
zzp-basis voor 0,2 fte als coördinator werkzaam voor Oase Oosterbeek. Zij is in november 2018
opgevolgd door Jeroen van Slooten.
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
In 2018 is het aanbod inzake inloop uitgebreid. Daarnaast kreeg het uitbreiden van contacten met
andere organisaties in het sociaal-maatschappelijke veld en met de gemeente nadrukkelijk aandacht.

1.3.1 Inloop, individuele gesprekken, begeleiding/bemiddeling en open lunch
De inloop.
Als basisactiviteit heeft de inloop ook dit jaar weer zijn waarde bewezen. Naast de inloopmomenten
op de maandagochtend en de donderdagmorgen, werd een begin gemaakt met een derde inloopmoment op de dinsdagmiddag waarin we een Taalcafé organiseren. Dit Taalcafé is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan verbetering van de beheersing van de Nederlandse taal, zowel statushouders als autochtone Nederlanders. Het accent van het Taalcafé ligt op ontmoeting en van daaruit
het oefenen met de taal in allerlei dagelijkse situaties. Voor dit nieuwe aanbod meldden zich 12 enthousiaste vrijwilligers.
In 2018 bedroeg het aantal bezoeken aan de inloop 1002 (een toename van 27% t.o.v. 2017); op
maandag en donderdag 802 en aan het Taalcafé op de dinsdag 200. Nieuwe gasten van de open
inloop (28 in 2018) ontdekten Oase Oosterbeek via andere gasten en via verschillende doorverwijzers (m.n. huisartsen). Het Taalcafé trok 20 gasten die Oase Oosterbeek niet eerder hadden bezocht. Hoewel het bezoek aan de inloop op de donderdagmiddag nog steeds hoger ligt dan op de
maandagochtend, is bij laatstgenoemde een lichte stijging te zien. Zoals de afgelopen jaren al werd
gesignaleerd kiezen de meeste bezoekers van de maandagochtendinloop bewust voor dit inloopmoment omdat het dan wat rustiger is en vanwege de mogelijkheid om langduriger gesprekken te kunnen voeren met onze vrijwilligers.
“Na het overlijden van onze moeder, stortte de wereld voor mijn vader ineen. Zijn bezoeken aan
Oase Oosterbeek en de contacten die hij daar legde, hebben hem door een moeilijke periode heen
geholpen. Jullie waren een reddingsboei voor hem.” (uit een mail van een van de kinderen van een
gast die na 3 jaar waarin hij Oase Oosterbeek bezocht is overleden)
Gasten van het Taalcafé blijken vooral behoefte te hebben aan ontmoeting en minder aan het oefenen van de taal waarvoor het Taalhuis in de bibliotheek steeds meer mogelijkheden biedt. Gedurende het jaar werd duidelijk dat het aantal gasten dat gebruik maakt van het Taalcafé niet noemenswaardig groeide (2-6 gasten per dinsdagmiddag). Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de herhuisvesting van statushouders waarvan er slechts een 30-tal in Oosterbeek terecht kwamen en het feit
dat statushouders in het kader van hun participatieverplichtingen naast bezoek aan school aan veel
activiteiten en initiatieven moeten deelnemen. Daardoor zakt de animo om ook nog eens aan te sluiten bij niet-verplicht aanbod. Gezien het feit dat andere Taalcafé’s in de gemeente Renkum dezelfde
ontwikkeling waarnemen, is besloten dat we begin 2019 een afweging maken of het Taalcafé ook
volgend jaar doorgang zal vinden.
Een deelnemer van ons Taalcafé, die eveneens als vrijwilliger bij Oase Oosterbeek actief is in het
kader van haar participatietraject, slaagde dit jaar in één keer voor alle onderdelen van haar inburgeringsexamen. De mogelijkheid om de taal te oefenen in Oase Oosterbeek droeg volgens haar nadrukkelijk bij aan dit goede resultaat. Na overleg met de consulent werk & participatie van de gemeente Renkum is financiering beschikbaar gesteld om voor deze vrouw vervolgscholing mogelijk te
maken.
Individuele gesprekken
In 2018 zijn 66 individuele gesprekken gevoerd. Dat aantal ligt iets lager dan in 2017 (74 gesprekken), waarbij vermeld moet worden dat de beschikbaarheid van onze zingevingsbegeleider in de
eerste helft van 2018 tijdelijk veel lager was dan in het voorafgaande jaar. (Zie ook 1.3.6 Financiën)
Met de verruiming van zijn aanstelling vanaf september 2018 is het aantal individuele gesprekken
weer gestegen (29 in eerste helft van het jaar en 37 in het tweede deel). De individuele gesprekken
die gasten voeren met de zingevingsbegeleider vinden steeds vaker buiten de inloop plaats, bij mensen thuis. De individuele gesprekken tijdens de inloop worden deels ook gevoerd door toegeruste
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vrijwilligers. In 2018 hebben vrijwilligers hiervoor een extra scholing gekregen (zie verder bij vrijwilligers).
“Natuurlijk zijn er verschillende mensen die mij ondersteunen, maar dat duurt meestal niet zo lang.
Bij jullie weet ik dat ik altijd terecht kan en dat er tijd voor mij wordt gemaakt.” (Gast met wie een
combinatie van individueel gesprek en bemiddeling plaatsvindt)
Individuele begeleiding/bemiddeling
Verschillende trajecten van begeleiding en/of bemiddeling waarbij onze zingevingsbegeleider in
2017 betrokken was zijn dit jaar voortgezet. Enkele trajecten konden ook afgerond worden (na toekenning verblijfsvergunning aan asielzoeker en na verkrijgen van woning en sanering van schulden).
De begeleiding nam in 2018 in meerdere gevallen de vorm aan van geestelijke begeleiding bij verschillende vormen van eenzaamheid, vaak gekoppeld aan ouder worden en het verlies van naasten,
onafhankelijkheid, gezondheid en het gevoel van betekenis te zijn voor anderen. In enkele gevallen
betreft de begeleiding gasten die voorheen de inloop bezochten, maar daar vanwege verslechtering
van hun gezondheid niet meer toe in staat zijn.
In 2018 bezochten de onafhankelijke cliënt ondersteuners van MEE Gelderse Poort regelmatig de
inloop op de donderdagmiddag. In een aantal gevallen konden zij adviseren bij vragen en onduidelijkheden van gasten over uiteenlopende aspecten van zorg- en hulpverlening.
“Toen mijn relatie stuk liep, is het ruim een jaar heel slecht met mij gegaan. Niemand begreep mij, ik
begreep mezelf niet eens. Gelukkig had ik een goede vriendin, een bevriend stel en de bezoeken
vanuit Oase. Dat heeft mij door deze lange nacht heen geholpen.”
(Gast met wie een traject van individuele gespreken is gevoerd)
De maandelijkse open lunch
De 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, blijkt een groot succes. In
2018 is elke maand een lunch georganiseerd, in december zelfs twee keer (een extra eindejaarslunch) waaraan gemiddeld 17 gasten deelnamen. Nieuwe deelnemers melden zich via andere deelnemers of worden door huisartsen op ons aanbod gewezen.

1.3.2 Activiteitenaanbod zingeving en levensvragen
Het programma In het kader van bezinning op en ontmoeting rond zingevings- en levensvragen bestond in 2018 uit twee lezingen, een cursus levensverhaal schrijven en de eerste van een serie van
vier leerhuisavonden. De lezingen gingen over de ervaringen van kinderen/jongeren als mantelzorger van hun zieke ouders en de impact daarvan op hun verdere leven en over het heilzame effect
van het schrijven van je eigen levensverhaal, met name in perioden van of na ziekte. In het verlengde van laatstgenoemde lezing werd een cursus Autobiografisch schrijven aangeboden met Jeroen Hendriksen als begeleider. Aan deze cursus namen 6 mensen deel die erg enthousiast waren,
niet in de laatste plaats door de ervaren verbondenheid in het samen bezig zijn met het op het spoor
komen van rode lijnen in het eigen levensverhaal. Voor 2019 zal deze cursus daarom opnieuw in
ons aanbod worden opgenomen.
De eerste avond in het kader van het ‘Leerhuis van het leven’, verzorgd door Hans Lammers had als
thema ‘De grenzen van het goede’ dat verkend werd aan de hand van een bijbelverhaal en een tekst
van de filosoof Hannah Ahrendt.
“Ik vind de cursus zo bijzonder omdat Jeroen ons leert onze verhalen te schrijven vanuit zingeving.
Tijdens het schrijven merk ik dat verborgen herinneringen boven komen. En ik voel me niet alleen
uitgenodigd stil te staan bij mijn eigen verhaal, maar ook om te luisteren naar de verhalen van de andere deelnemers. Wat een geluk om mee te doen aan deze inspirerende activiteit, in de Oase, in
Oosterbeek.” [Terugblik deelnemer schrijfcursus.]
Een tweetal groepen is ook in 2018 in Oase Oosterbeek samengekomen. De meditatiegroep die elke
maandag bijeen komt in Oase Oosterbeek heeft inmiddels een mooie omvang en – na een evaluatie
– een gezamenlijk gedragen invulling van de bijeenkomsten ontwikkeld waarin de stilte een centrale
rol inneemt. De leesgroep besprak boeken over verschillende thema’s zoals: “Hoe word je stoïcijn?”
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van Massimo Piglucci, “Donker Woud” van Nicole Krauss, “Groene filsofie” van Roger Scruton en
“Dichtbij het einde, terug naar het begin”, de autobiografie van Irving Yalom.

1.3.3 Overige activiteiten
In 2018 werd Oase Oosterbeek bezocht door burgemeester Agnes Schaap en door de nieuwe wethouder Welzijn Leonie Rolink. Beide bezoeken, waarbij vrijwilligers, bestuur en gasten aanwezig waren, gaven onze bijzondere gasten een inkijkje in doel, waarde en werkwijze van Oase Oosterbeek.
In maart 2018 vond een eerste bijeenkomst plaats, georganiseerd door de lokale afdeling van de
PvdA en Oase Oosterbeek, voor alle organisaties in de gemeente Renkum waarvan vrijwilligers actief zijn in het sociale domein. Doel was om elkaar te leren kennen, te onderzoeken hoe samenwerking en afstemming van het gezamenlijke aanbod op elkaar vorm kan krijgen en om naar de gemeente toe duidelijk te maken dat professionele ondersteuning voor het functioneren van de vele
vrijwilligers onontbeerlijk is. Op 11 december 2018 vond in dit kader een vervolgbijeenkomst plaats
in het gemeentehuis waarbij ook de hiervoor genoemde wethouder en verschillende gemeenteraadsleden aanwezig waren.
In 2018 kreeg Oase Oosterbeek ook verschillende middelbare scholieren over de vloer. Een VWOscholier kwam een dag op snuffelstage, een VMBO-scholier vervulde bij Oase Oosterbeek zijn maatschappelijke stage en een drietal HAVO-scholieren interviewde onze zingevingsbegeleider over het
onderwerp “Wat is geluk?”
Hans Lammers nam deel aan een pilot intervisietraject voor coördinatoren van enkele inloophuizen
uit de regio, georganiseerd door Netwerk DAK.

1.4 Organisatie en vrijwilligers
Een belangrijke verandering in de organisatie van Oase Oosterbeek was de splitsing van het takenpakket van de coördinator/zingevingsbegeleider over twee functies. Hans Lammers blijft als zingevingsbegeleider verantwoordelijk voor het inhoudelijke aanbod en de toerusting van de vrijwilligers.
Een nieuwe coördinator - vanaf het voorjaar 2018 Dorien Brouwer, later dat jaar opgevolgd door Jeroen van Slooten - is verantwoordelijk voor organisatie en coördinatie van ons aanbod. Zingevingsbegeleider en coördinator maken beiden deel uit van de kerngroep die in 2018 negen keer bijeenkwam en zich met name bezighield met het activiteitenprogramma, de continuïteit van de inloop, publiciteit, facilitaire zaken en representatie.
Helaas is ook in 2018 geen nieuwe penningmeester gevonden voor ons bestuur. Hoewel onze secretaris, Dick van der Meer, ook dit jaar het penningmeesterschap op voortreffelijke wijze waarnam,
willen we deze vacature graag op korte termijn vervullen.
Eind 2018 telde Oase Oosterbeek 48 vrijwilligers. In dat jaar legden 5 vrijwilligers hun taken neer
(meestal vanwege privéredenen) en meldden zich 12 nieuwe vrijwilligers, met name voor het Taalcafé.
Gedurende het jaar verzorgde een groep van 10 vrijwilligers de inloop op de maandag en donderdag
en een groep van 12 vrijwilligers het Taalcafé op de dinsdag. Van laatstgenoemde groep zijn 4 vrijwilligers ook gaan meedraaien op de maandag en donderdag waar 2 vrijwilligers afscheid namen en
2 andere gedurende langere tijd hun werkzaamheden moesten onderbreken.
In het kader van de toerusting en scholing van inloopvrijwilligers werden door een kernlid van de
stichting Presentie 2 bijeenkomsten verzorgd rond het thema ‘waarnemen en aansluiten’. Daarin
werd verkend hoe en wat er waargenomen wordt tijdens de inloop, waarin de waarneming en interpretatie daarvan tussen de vrijwilligers kan verschillen en hoe datgene wat waargenomen wordt gebruikt kan worden om tot een goede aansluiting te komen bij datgene wat onze gasten bezighoudt.
Daarnaast verzorgde Hans Lammers een bijeenkomst voor de vrijwilligers van ons Taalcafé waarbij
ingegaan werd op de waarde van Oase Oosterbeek en hoe de ervaringen van de vrijwilligers daarbij
aansluiten of in een ander licht komen staan.
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Eind mei 2018 werd voor alle vrijwilligers van Oase Oosterbeek een bijeenkomst georganiseerd in
tuin ‘De Lage Oorsprong’ in Oosterbeek als dank voor de inzet in het afgelopen jaar, waarbij onderlinge ontmoeting centraal stond.

1.5 Communicatie
In 2017 werden 10 nieuwsbrieven uitgebracht waarin aandacht werd besteed aan activiteiten en ontwikkelingen binnen project en organisatie. Onze website wordt stapsgewijs aangepast om de informatie die erop wordt gepresenteerd nog gemakkelijker toegankelijk en overzichtelijker te maken, iets
wat in 2019 voortgezet zal worden.
Begin 2018 gaven Hans Lammers en voorzitter van onze stichting Yvo van Kuijck een presentatie
voor de WMO-adviesraad, met als doel de bekendheid van Oase Oosterbeek te vergroten en ervaringen uit te wisselen met leden van de raad. In april 2018 verzorgde Hans Lammers een presentatie
voor de seniorenraad Oosterbeek en voor de oecumenische Pelgrimsgroep in Wageningen in het
kader van Vorming en Toerusting. Vanwege zijn werk bij Oase Oosterbeek verleende Hans ook zijn
medewerking aan een Thomasviering in Ede en aan een viering in de Walburgiskerk in Arnhem.
Vrijwilligers van Oase Oosterbeek verzorgden de catering tijdens de uitvoering in de St. Bernulphuskerk van het Kerstoratorium “Als appelbloesem in de winter” waarbij Hans Lammers en burgemeester Schaap de vertelstemmen in het stuk voor hun rekening namen. Bij deze gelegenheid werden
nieuwe flyers van Oase Oosterbeek verspreid onder de bezoekers.
Tenslotte is de nieuwe flyer verspreid in Oosterbeek, met name bij potentiele doorverwijzers van
nieuwe gasten als huisartsen en fysiotherapeuten.

1.6 Financiën
Voor 2018 was een begroting opgesteld uitgaande van een budget van € 77.000, voornamelijk bestemd voor de huur van een locatie en 0,6 fte professionele ondersteuning. Omdat er eind 2017 onvoldoende zicht was op voldoende inkomsten is het dienstverband van de zingevingsbegeleider tijdelijk teruggebracht naar 0,2 fte en is daarnaast een coördinator aangetrokken op zzp-basis voor maximaal 0,2 fte. Uiteindelijk is de fondsenwerving in 2018 boven verwachting goed gelopen, zodat de
zingevingscoördinator per 1 september weer voor 0,4 fte kon worden aangesteld.
In 2018 zijn opnieuw bij meerdere fondsen verzoeken ingediend voor ondersteuning. Dat heeft geleid
tot een substantiële bijdrage van het door het Kansfonds ingesteld Fonds Franciscus voor zowel 2018
als 2019 en tot incidentele bijdragen van onder meer de Dullertstichting en van de Gemeente Renkum.
Zie voor een volledig overzicht de toelichting bij de Jaarrekening.
De donateurs brachten in 2018 € 8.280 bijeen voor Oase Oosterbeek. Dankzij de ANBI-status gelden
voor de Stichting en donateurs bepaalde belastingvoordelen. De bijdrage van de kerken vanuit collectes en middelen voor diaconie nam iets toe tot € 5.633.
De totale exploitatielasten zijn vooral dankzij de aanvankelijk noodzakelijke reductie van de personele
lasten in 2018 op ca. € 58.000 uitgekomen, tegen ca. € 79.000 in 2017. De kosten konden mede
worden beperkt omdat de verhuurder bereid was de huur te verlagen. Bij de verlenging van het huurcontract is een einddatum opgenomen i.v.m. een mogelijke verbouwing of herbestemming van het
pand. Dat kan betekenen dat Oase Oosterbeek weer voor kosten komt te staan. Het verschil t.o.v. de
oorspronkelijke huur en het voor afschrijvingen begrote bedrag zijn daarom opgenomen in een Bestemmingsreserve Huisvesting.
De totale inkomsten kwamen in 2018 uit op ca. € 70.500; dat is minder dan begroot, maar voldoende
om de kosten te dekken. Een eerder door de Stichting Vrienden van de Bernulphus afgegeven garantie
van €10.000 hoefde dan ook niet ingeroepen te worden.
Was er in 2017 nog sprake van een tekort van € 7.466 waarvoor de bestemmingsreserve moest worden aangesproken, nu kon daaraan weer € 4.341 worden toegevoegd. Daarnaast is dus een bestemmingsreserve huisvesting gevormd en verder is 50% van de van de Gemeente Renkum ontvangen
subsidie uit het Innovatiefonds opgenomen in een Bestemmingsfonds Kadertraining i.v.m. de doorloop
van het project Luisterend Oor in de eerste helft van 2019.
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Voor 2019 wordt weer uitgegaan van een benodigd budget van € 75.000. Daarvoor zijn opnieuw bijdragen van fondsen nodig, alsmede hogere bijdragen van donateurs, kerken en zo mogelijk ook een
bijdrage van de gemeente Renkum. Van fondsen zijn al enkele bedragen ontvangen. De mate van
succes bij de verwerving van de middelen zal van invloed zijn op het niveau van de uitgaven in 2019.

1.7 Toekomst
Oase Oosterbeek, gestart met de inloop in oktober 2015, is de projectfase voorbij. Voor het bestuur
en de kerngroep een goed moment om zich te bezinnen op de verdere toekomst. Dat hebben we op
27 maart jl. gedaan binnen de Abdij Koningsoord. Kernvragen waren: waar staan we, waar willen we
naartoe en hoe? En ook: waarom doen we wat we doen en om welke waarden gaat het ons daarbij?
We stelden vast dat we nog steeds aan het groeien zijn, niet alleen in aantallen bezoekers/deelnemers
maar ook in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. We hebben per activiteit ook kritisch bekeken of
onze “waarden” daarin voldoende tot uitdrukking komen: gastvrijheid bieden en er te zijn voor elkaar
“(een open deur, open hart en open oor”), en ruimte geven voor persoonlijke “zinvinding”. Daardoor
kunnen mensen zich erkend en gezien voelen en verbondenheid met anderen ervaren. Oase Oosterbeek kiest voor kleinschaligheid en bescheidenheid: het kleine dagelijkse goede is ons grote goed!
Genoemde waarden zijn volgens ons in meer of mindere mate terug te zien in alle activiteiten. Oase
Oosterbeek wil onderscheidend zijn in de hantering van de zogenaamde presentiemethode met kernwoorden als gastvrij, ongedwongen en zonder voorwaarden, en door de inzet van vrijwilligers, die wel
door professionals worden begeleid en gecoacht. Aan dit laatste willen we in de komende tijd nog
meer aandacht geven.
Dat is ook mogelijk doordat gelukkig de financiële situatie in het afgelopen jaar aanmerkelijk is verbeterd, zodat we het aantal uren voor Hans Lammers, eind 2017 teruggebracht van 24 naar 8 uur, weer
hebben kunnen uitbreiden naar 16 uur en Jeroen van Slooten als coördinator en opvolger van Dorien
Brouwer hebben kunnen aantrekken voor 8 uur per week.
Een aandachtspunt is het vergroten van de naamsbekendheid van Oase Oosterbeek bij onze doelgroepen. Ondanks mond-tot-mond reclame, een eigen website, nieuwsbrieven, het verspreiden van
flyers en regelmatige publicaties in de pers blijken een hoop inwoners van de gemeente nog niet op
de hoogte te zijn van ons bestaan.
In het vertrouwen op een blijvende inzet van velen voor Oase Oosterbeek kunnen we uitzien naar het
eerste lustrum van onze stichting in september 2019!
Namens het bestuur,
Yvo van Kuijck, voorzitter
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2. Jaarrekening 2018
2.1 Balans
BALANS
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

0

0

0
82.367

2.820
37.144

82.367

39.964

82.367

39.964

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

4.950
35.825
4.125
44.900

4.950
28.192
0
33.142

Vooruit ontvangen bijdragen

33.000

0

4.467

6.823

82.367

39.964

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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2.2 Staat van baten en lasten
BATEN
2018
€
Donaties en giften

2017
€

60.683

70.172

Subsidies

8.250

0

Activiteiten

1.587

1.835

70.521

72.007

TOTAAL BATEN

LASTEN

2018
€

Personeelskosten

2017
€

38.693

51.685

0

6.960

11.125

12.484

445

368

Werving en training vrijwilligers

2.122

463

Kantoorkosten

3.500

4.915

Activiteiten

1.906

2.049

971

453

TOTAAL LASTEN

58.762

79.376

RESULTAAT voor bestemming

11.758

-7.369

Mutatie Bestemmingsreserve Doelstelling
Mutatie Bestemmingsreserve Huisvesting
Mutatie Bestemmingsfonds Kadertraining

-3.508
-4.125
-4.125

7.369

0

0

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
PR en voorlichting

Diversen

RESULTAAT na bestemming

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
31-12-18
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

31-12-17
€

0

0

0

0

0

0

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

31-12-18
€

31-12-17
€

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen
Providebit inzake salarisdoorberekening

0

2.820

0

2.820

60
82.307

41
37.104

82.367

37.144

4.950

4.950
0
4.950

31.700

35.561
-7.369
28.192

Liquide middelen
Kas
Rabobank rekening courant

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Beginstand
Resultaat

4.950
0

Bestemmingsreserve doelstelling
Beginstand
Uit resultaat 2018

28.561
3.508

Bestemmingsreserve huisvesting
Beginstand
Toevoeging i.v.m. eindige huur

0
4.125
4.125

Bestemmingsfonds kadertraining
Beginstand
Toevoeging 50% subsidie project ‘luisterend oor’

0
4.125
4.125
44.900

Vooruitontvangen bijdragen
Fonds Franciscus
St. Sint Elisabeth’s Gasthuis

33.142

28.000
5.000
33.000

Kortlopende schulden
Afdrachten fiscus
Afdrachten pensioenpremie
Vakantietoeslag
Vilente huur december
Overige crediteuren

578
30
1.593
833
1.433
4.467

2.282
30
3.201
1.310
6.823

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De Stichting Vrienden Bernulphus had voor 2018 een garantie toegezegd van € 10.000, waarvan geen
gebruik gemaakt hoefde te worden.
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Toelichting op de resultatenrekening
Baten

2018
€

€

2017
€

Donaties en giften
Donateurs

8.280

8.800

46.770

55.970

5.633
60.683

5.402
70.172

Fondsen
St. Kadervorming
Fonds Franciscus
Maatschappij van Welstand
Anoniem fonds
Dullert Stichting
Passionisten
Citer
Steunfonds Kruiswerk Renkum

300
18.500
6.750
10.000
7.500
2.500
500
720

Collectes en bijdragen van kerken

Subsidies
Bijdrage innovatiefonds Gemeente Renkum

8.250
8.250

De bijdrage van de Gemeente Renkum was bedoeld voor de training van de bij de inloop betrokken
vrijwilligers en de begeleiding hiervan door de zingevingsbegeleider van de Stichting. Omdat dit project eerst na de zomer van 2018 kon starten is de helft van de bijdrage van de Gemeente Renkum
opgenomen in een bestemmingsfonds opdat dit project in de eerste helft van 2019 kan worden vervolgd en afgerond.

Activiteiten
Deelnemersbijdragen
Verhuur en diversen

1.447
140
1.587

1.835

22.099
1.282
23.380
15.313
38.693

48.393
2.002
50.395
1.290
51.685

1.835

Lasten
Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten en pensioenpremie
Ziekteverzuimverzekering
Doorberekend aan Providebit

33.358
8,865
2.035
-22.160

Reis- en verblijfkosten
Uitbesteed werk

Hans Lammers was sinds 1 mei 2015 voor 0,6 fte in dienst van de Stichting als coördinator/zingevingsbegeleider. Per 1 januari 2018 is zijn aanstelling i.v.m. de exploitatievooruitzichten tijdelijk teruggebracht tot 0,2 fte, waarna de aanstelling per 1 september weer is verruimd tot 0,4 fte.
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Hij werkt daarnaast aan een promotie en werd hiervoor tot 1 september 2018 voor 0,4 fte gesubsidieerd door stichting Providebit. Met de Belastingdienst is afgestemd dat voor deze constructie geen
BTW plicht geldt.
Sinds begin 2018 was Dorien Brouwer op ZZP-basis naast Hans Lammers werkzaam als coördinator. In het najaar van 2018 heeft Jeroen van Slooten voor 0,2 fte haar rol overgenomen. Hiermee beschikt Oase Oosterbeek weer over 0,6 fte professionele ondersteuning.
Huisvestingskosten
Huur
Kleine investeringen en aanschaffingen

11.125
0
11.125

12.484

Per 1 juli 2018 heeft Vilente de huur van de ruimte aan de Lebretweg 2A te Oosterbeek verlaagd tot
€ 833,33 per maand. Met het oog op mogelijke verbouwing en/of herbestemming van het hele gebouw
heeft Vilente thans 31 december 2019 als einddatum opgenomen in het huurcontract.
De hiermee in 2018 bereikte besparing op de huurkosten ad € 1.125 plus de begrote maar niet benutte
ruimte voor afschrijvingen ad € 3.000 is, met het oog op een in de nabije toekomst mogelijk noodzakelijke verhuizing, via de resultaatbestemming 2018 opgenomen in een bestemmingsreserve huisvesting.

2018
€
PR en voorlichting

Werving en training vrijwilligers

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

Activiteiten
Kosten inloop, lunches en ontvangsten
Kosten thematische activiteiten

Diversen
correcties oude jaren
Kosten fondsenwerving

2017
€

445

368

2.122

463

25
324
950
2.061
140
3.500

0
773
1.662
2.339
141
4.915

1.166
740
1.906

1.172
877
2.049

453
971

Beloning bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding.
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2.4 Vaststelling
De jaarstukken 2018 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 10 mei 2019 en na correcties1 nogmaals op 4 februari 2020.
Het bestuur,

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

H.H. de Vries

T.A.M. van der Meer, secretaris/wnd. penningmeester

1

De correcties betreffen de in de eerdere versie onjuist weergegeven (sub)totalen aan donaties en giften op de
pagina’s 9 en 12 alsmede een verhoging van de huisvestingskosten met de huur van december 2018 ad € 833
en de doorwerking daarvan op het resultaat, de kortlopende schulden en de dotatie aan de bestemmingsreserve doelstelling.
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Bijlage
Organisatie Oase Oosterbeek eind 2018
Bestuur
- Yvo van Kuijck, voorzitter
- Dick van der Meer, secretaris en wnd. penningmeester
- Harry de Vries
Coördinatoren
- Hans Lammers, initiatiefnemer en zingevingsbegeleider
- Jeroen van Slooten, coördinator
Kerngroep
- Thea Erkens
- Mia Poelman
- Kitty Goosens
- Peter Hagelen
Oase Oosterbeek werkt verder met ca. 50 vrijwilligers:
- als gastvrouwen en –heren bij de inloop
- bij de overige ontvangsten en bijeenkomsten zoals lezingen
- bij groepen als de leesgroep en meditatiegroep
- als fondsenwerver, webmaster en andere vormen van ondersteuning.
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