
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Oosterbeek, 16 februari 2022 
 
 
 
 

Oase Oosterbeek ontving in 2021, naast bijdragen van donateurs en kerken, vooral steun van  



 1 

Inhoudsopgave 

I. Inhoudelijk Jaarverslag 2	

1. Inleiding ......................................................................................................................................... 2	

1.1 Doelstelling van de Stichting 2	

1.2 Samenstelling bestuur 2	

2. Activiteitenverslag ......................................................................................................................... 3	

2.1 Inloop 3	

2.2 Activiteitenaanbod zingeving en levensvragen 4	

3. Organisatie en vrijwilligers ............................................................................................................ 5	

4. Huisvesting .................................................................................................................................... 6	

5. Communicatie en PR .................................................................................................................... 6	

6. Financiën ....................................................................................................................................... 7	

7. Toekomst ....................................................................................................................................... 8	

II. Jaarrekening 2021 9	

1. Balans ........................................................................................................................................... 9	

2. Staat van baten en lasten ........................................................................................................... 10	

3. Toelichting ................................................................................................................................... 11	

4. Vaststelling .................................................................................................................................. 14	

Bijlagen 15	

Bijlage 1 - Organisatie Oase Oosterbeek in 2021 ........................................................................... 15	

Bijlage 2 - Effectenkaart .................................................................................................................. 16	

Bijlage 3 – Big Picture ..................................................................................................................... 17	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
Stichting Oase Oosterbeek:  Nassaulaan 39, 6861DA  Oosterbeek  
Inloophuis Oase Oosterbeek:  Generaal Urquhartlaan 1, 6861 GE  Oosterbeek 
        
 
KvK-nummer: 61449709 – RSIN 854346673 
Bank: NL52 RABO 0191 8770 50 
 
www.oaseoosterbeek.nl  
info@oasemail.nl    



 2 

I. Inhoudelijk Jaarverslag 

1. Inleiding 

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, dagver-
blijf/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 bed-
ding, met kerken in Oosterbeek en omgeving, en met maatschappelijke instellingen, overhe-
den en andere instanties in het veld van zorg- en hulpverlening, 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 2021 als volgt samengesteld: 

 
Y.A.J.M. van Kuijck   voorzitter 
T.A.M. van der Meer   secretaris (wnd. penningmeester sinds 1 juli 2016) 
vacature    penningmeester 
H.H. de Vries   lid 
B.E.M. Baltussen  lid vanaf 4 februari 2021 
E.J. Bolt   lid vanaf 4 februari 2021 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer, waarvan eenmaal in combinatie met een zgn. 
heidag met de Kerngroep van de vrijwilligers. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder 
meer: 

• de ontwikkelingen van de activiteiten en de implicaties van de coronapandemie  

• het vrijwilligersbeleid en de rol van de kerngroep 

• de samenwerking in het sociaal domein in de gemeente Renkum  

• de contacten met politieke partijen en hun verkiezingsprogramma’s 

• de begroting, jaarrekening en de exploitatievooruitzichten op langere termijn 

• het communicatiebeleid, de werving van fondsen en donateurs 

• de samenstelling van het bestuur 
 
Jeroen van Slooten is sinds 2019 als coördinator werkzaam voor de Stichting. Daarnaast zijn ca. 30 
vrijwilligers binnen de Stichting actief. 
 
Oase Oosterbeek is lid van het netwerk DAK waar ruim 100 inloophuizen en vergelijkbare organisaties 
bij zijn aangesloten. En Oase Oosterbeek neemt actief deel aan het programma voor inloophuizen van 
Fonds Franciscus.  
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2. Activiteitenverslag 
 
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt is Nederland moe van corona. Hier te schrijven 
dat ook dit afgelopen jaar weer in het teken van deze pandemie stond is zeker waar maar heeft inmid-
dels het effect dat velen niet verder zullen willen lezen. We weten het zo langzamerhand wel en willen 
zo graag verder met het leven. Daarom zullen we in dit jaarverslag vooral benoemen wat we wél 
hebben kunnen doen. 

2.1 Inloop 
Sinds premier Rutte na de laatste lockdown van 2020 het belang van ontmoetingsplaatsen onder-
kende, hebben we de inloop niet weer hoeven sluiten. Vanaf januari 2021 heeft de inloop het hele jaar 
onafgebroken plaats kunnen vinden in De Klipper waar we in het begin van het jaar naartoe verhuisd 
zijn. Meer daarover bij ‘Huisvesting’. 
 
In eerste instantie hadden we naast een inloopmoment op de dinsdagmiddag een inloopmoment op 
donderdagochtend. Dit vanwege de markt die op dat moment op het raadhuisplein plaatsvindt. We 
verwachtten dat mensen die de markt bezoeken dan ook meteen bij Oase terecht konden voor een 
kopje koffie. Die verbinding wordt echter niet gemaakt. Of dit komt door de afstand of onbekendheid 
weten we nog niet, er kwamen in elk geval geen gasten op deze ochtenden. Daarom hebben we in 
maart besloten dit inloopmoment naar de middag te verplaatsen. De inloopmomenten vinden vanaf 
dat moment plaats op de dinsdag- en donderdagmiddag. In april hebben we de inloopmomenten kun-
nen uitbreiden naar de woensdagmiddag. We zijn vanaf dat moment drie middagen per week geo-
pend. 
 
Brood voor Onderweg  
In augustus zijn we ook weer gestart met Brood voor Onderweg op de woensdagmiddag. Dankzij de 
ruime keuken in De Klipper en wat extra maatregelen hebben we deze activiteit veilig vorm kunnen 
geven. We hebben gemerkt dat samen eten voor onze bezoekers zeer belangrijk is voor het weer 
vinden van zin en betekenis in het leven. 
 
Vanaf september serveren we bij wijze van proef ook één keer per maand een warme maaltijd. Daar-
mee onderzoeken we of er behoefte aan is, en of het mogelijk is om dit wekelijks te doen. We hebben 
het kerstdiner vanwege aangescherpte maatregelen moeten annuleren maar hebben in de laatste 
maanden van het jaar toch nog drie warme maaltijden kunnen serveren. Deze proef heeft geresulteerd 
in een team van 9 vrijwilligers die deze warme maaltijd in de toekomst wekelijks willen gaan aanbieden. 
 
In het verleden was een dergelijke maaltijd onder de naam “Open Tafel” al vanuit het werk van Solidez 
ontstaan. Een aantal vrijwilligers serveerden iedere dinsdag een driegangendiner in wat sinds het be-
gin van dit jaar onze huiskamer is. Dit initiatief had de eerste lockdown helaas niet overleefd. Twee 
van de vrijwilligers van deze maaltijd hebben zich bij ons nieuwe initiatief aangesloten. Om op onze 
beurt ook weer aan te sluiten bij wat zij ooit hebben opgebouwd, en omdat we niet langer brood ser-
veren hebben we “Open Tafel” als naam voor onze gezamenlijke maaltijden geadopteerd. 
 
Spelletjesmiddag 
Vanaf november organiseren we in samenwerking met De Zonnebloem een maandelijkse spelletjes-
middag. Op deze middagen kunnen bezoekers samen met vrijwilligers van De Zonnebloem leuke 
bord- en kaartspelletjes doen. We hopen op die manier de banden met De Zonnebloem te versterken 
en een uitwisseling van bezoekers en vrijwilligers op gang te brengen. Ook deze middagen, die vrij 
toegankelijk zijn voor iedereen, zien we als een inloopactiviteit . 
 
Bezoekersaantallen 
Het opnemen van grafieken in het jaarverslag brengt een risico op te oppervlakkige interpretatie met 
zich mee. Ook zijn lezers van tabellen snel gespitst op kwantitatieve toename terwijl het werk van een 
inloophuis nooit alleen kwantitatief bekeken mag worden. Toch geven de golvende lijnen in onder-
staande figuur een beeld van de stormachtige tijd die inloophuizen als de onze in de coronatijd hebben 
doorgemaakt. 
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Het aantal uren dat we open waren voor inloop is gestegen van 210 uur in 2020 naar 375 uur in 2021. 
Het aantal bezoekmomenten (drempeloverschrijdingen) van 582 naar 790. Beide zijn dus weer toe-
genomen. Wel hebben we naast de inloop nog steeds geen andere activiteiten kunnen organiseren.  
 
Sinds 2019 zetten we het aantal bezoekmomenten af tegen de uren inzet van onze vrijwilligers, ofwel 
de ratio tussen aandacht geven en aandacht ontvangen. Dit is een cijfer dat naar onze mening iets 
zegt over de kwaliteit die Oase aan de samenleving toevoegt. In 2019 kon één bezoeker op zijn con-
tactmoment rekenen op 0,79 uur inzet van een vrijwilliger, in 2020 op 0,72 uur inzet, dit jaar was dat 
0,93 uur inzet. 
 
Het aantal één-op-één gesprekken heeft in de lockdown van 2020 een enorme piek gemaakt. Nog 
nooit hadden we zoveel één-op-één contact. Dit aantal is weer gedaald naar het ‘normale’, pre-corona 
niveau. Aangezien alle andere cijfers nog steeds achterblijven ten opzichte van dat niveau zien we de 
107 gesprekken die wel gevoerd zijn als winst. Dit is, zoals in ons vorige jaaroverzicht al beschreven 
stond toe te schrijven aan onze daartoe toegeruste vrijwilligers. 
 

2.2 Activiteitenaanbod zingeving en levensvragen 
Zingeving heeft uiteraard niet vanzelfsprekend met spiritualiteit te maken, ook activiteiten die niet direct 
spiritueel zijn kunnen zeer betekenisvol zijn en daarin zin(volheid) aan het bestaan geven. Een goed 
voorbeeld is een bezoeker die ook lid is van een groep die ieder jaar wilgen gaat snoeien en ander 
onderhoud in de natuur verzorgt. Bij Oase vertelt hij hier graag over. Het snoeien geeft zin aan zijn 
bestaan, het er over vertellen ook. 
 
Zo waren er een aantal bezoekers die graag wilden zien dat er een biljart in Oase kwam. De vraag is 
hoe hier vanuit een zingevingskader mee om te gaan. Deze wens van de bezoekers af te doen als 
niet mogelijk zou hen tekortdoen. Aan de andere kant hebben we binnen Oase geen ruimte om een 
biljart te plaatsen. Besloten is om met de heren te gaan biljarten bij de biljartvereniging in verzorgings-
huis de Molenberg. We hebben op die manier een leuke middag gehad die, vanwege het voor de 
vereniging tegenvallende niveau van de heren, helaas geen vervolg mocht krijgen. Gelukkig bestaan 
er meer biljarttafels in de gemeente Renkum. 
 
Cursus “Eenzaamheid, en wat doe je er aan” 
Op vrijdag 26 november hebben we een cursus gegeven over eenzaamheid. Deze cursus, die binnen 
ons eigen trainingsprogramma past als introductiecursus Presentie, hebben we opengesteld voor ie-
dereen die in dit thema geïnteresseerd is. In deze cursus hebben we verteld over eenzaamheid, de 
achtergronden en de oorzaken. Maar ook wat je er als vrijwilliger aan kan doen. In het tweede deel 
hebben we uitleg gegeven over de presentiebenadering en waarom deze benadering voor Oase be-
langrijk is in de omgang met onze bezoekers. 
 
Meditatiegroep 
In de zomer van dit jaar is de meditatiegroep weer bijeengekomen in onze huiskamer. In eerste in-
stantie om te kijken of de nieuwe ruimte ook voor hen een geschikte plaats zou zijn om deze activiteit 
weer vorm te geven. Na positieve feedback hierover hebben we geprobeerd de groep bij ons weer 
een vaste plek te geven. Het door hen gewenste tijdstip op maandagavond valt echter buiten de af-
spraken met Bibliotheek Veluwezoom. Vanwege de hoge extra kosten zou een eigen bijdrage voor de 
deelnemers onvermijdelijk zijn. Na ruim beraad, overleg en een tweede proefperiode in de laatste drie 
maanden van dit jaar heeft de meditatiegroep besloten in privékring verder te gaan. We vinden het 
jammer dat we op deze wijze afscheid hebben moeten nemen van een waardevolle activiteit. 
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3. Organisatie en vrijwilligers  
 
Oase Oosterbeek is dit jaar mogelijk gemaakt door 32 vrijwilligers, 5 daarvan vormen het bestuur, 4 
de kerngroep en er is een fondsenwerver. De rest van de vrijwilligers is actief binnen de inloop. 
 
We hebben dit jaar voor het eerst vanwege overlijden afscheid moeten nemen van een vrijwilliger. 
Daarnaast hebben 5 andere vrijwilligers vanwege uiteenlopende omstandigheden hun inzet voor Oase 
Oosterbeek stopgezet. 
 
Bestuur 
Oase Oosterbeek is al enige tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. Drie van de huidige bestuursle-
den hebben zich ingezet voor de start en de opbouwfase van Oase Oosterbeek en hebben aangege-
ven hun functie, zodra er een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester  gevonden zijn, graag 
te willen overdragen. Daarom zijn we blij dat we dit jaar in ieder geval al twee nieuwe bestuursleden 
hebben kunnen werven, Erna Baltussen en Eveline Bolt. 
 
Erna Baltussen is als deelnemer aan het Leerhuis van het Leven al langer bekend met het werk van 
Oase Oosterbeek. Ze werkt vanuit Heelsum als uitvaartbegeleider. In die rol voert ze uiteraard vele 
persoonlijke gesprekken om samen met de naasten een passend afscheid te realiseren dat recht doet 
aan de persoon en het leven van de overledene. Daarvoor is ze jarenlang werkzaam geweest in de 
preventieve gezondheidszorg. 
 
Eveline Bolt heeft als vrijwilliger al veel betekend voor Oase Oosterbeek. Ze verzorgde inspiratiebij-
eenkomsten, schreef "Een Boekje open over Oase Oosterbeek" en interviewde in 2020 Fokke Ob-
bema bij Thee met Thema. Geïnspireerd door de presentiebenadering biedt ze coaching en beleids-
ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn aan overheid en zorgondernemingen. Daarnaast 
werkt ze als tutor en docent bij de studierichting Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider aan de Aca-
demie voor Geesteswetenschappen. 
 
Voor de functie van penningmeester is nog steeds een vacature. Hiervoor zoeken we iemand met 
ervaring in een financiële functie en affiniteit met de doelstellingen van Oase Oosterbeek.  
 
Vrijwilligers 
Vrijdag 3 september hebben we eindelijk weer alle vrijwilligers uit kunnen nodigen voor een vrijwil-
ligersborrel. De opkomst was bijna voltallig. We hebben in een grote kring buiten kunnen zitten en 
kunnen genieten van dit bijzondere moment waarop we iedereen weer eens bij elkaar konden zien. 
 
We hebben in november van dit jaar een nieuwe activiteit speciaal voor vrijwilligers gestart: “Even 
Bijpraten”. Dit is een facultatief inloopmoment waarop iedereen die zich voor Oase inzet kan komen 
om zijn of haar ervaringen binnen Oase te delen. Dat geeft ons de gelegenheid binnen de groep te 
reflecteren op gebeurtenissen die lastig zijn geweest maar ook om mooie momenten te delen. De 
eerste bijeenkomst bleek al meteen de grote behoefte aan deze activiteit. We zullen deze activiteit 
voortaan ongeveer 4 maal per jaar inplannen. 
 
Naar aanleiding van ons trainingsprogramma zijn er nu twee vrijwilligers die zich specifiek willen toe-
leggen op het voeren van één-op-één-gesprekken. Op die manier kunnen zij voor eenzame inwoners 
van Oosterbeek de drempel om naar Oase te komen verlagen. Beide vrijwilligers hebben hiervoor een 
VOG moeten overleggen en voeren periodiek intervisie onder leiding van de coördinator. 
 
Professional 
In augustus 2020 is de coördinator Jeroen van Slooten gestart met de Associate Degree (AD) oplei-
ding pastoraal werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ondanks alle aanpassingen binnen het (ho-
ger) onderwijs heeft hij dit jaar het grootste deel van deze opleiding af kunnen ronden. Veel van de 
door de opleiding gegeven opdrachten heeft hij ten behoeve van Oase uit kunnen voeren. Hier leest 
u meer over onder ‘Toerusting vrijwilligers’. 
 
Onderzoek naar ontmoeten in Oosterbeek 
Een andere opdracht binnen deze opleiding was het voeren van een onderzoek naar missiologische, 
culturele en maatschappelijke ontwikkelingen en de missionaire en diaconale presentie van Oase 
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Oosterbeek in de samenleving. Dit is vormgegeven in een grootschalig onderzoek naar de behoefte 
aan ontmoeting binnen Oosterbeek. Binnen dit onderzoek brengen we ook de eenzaamheid binnen 
Oosterbeek in kaart. We doen dit met een beproefde methodiek die ook landelijk door het CBS en de 
gezondheidsmonitor wordt toegepast. Ook kijken we naar de doelgroep en het aanbod van activiteiten 
van Oase Oosterbeek en stellen we ons de vraag in hoeverre wij op dit gebied aanpassingen kunnen 
maken. Bij dit onderzoek heeft ook Renkum voor Elkaar zich aangesloten. We hopen in maart 2022 
de resultaten te kunnen presenteren. 
 
Toerusting vrijwilligers 
Dit jaar hebben we (noodgedwongen) geëxperimenteerd met online-bijeenkomsten voor vrijwilligers. 
Na twee proefsessies om te oefenen met de online omgeving hebben we op 29 maart een inspiratie-
bijeenkomst gehouden via Teams. Hierbij was een groot aantal vrijwilligers aanwezig.  
 
Ook de tweede intervisiebijeenkomst, behorende bij de trainingsreeks van 2020, hebben we uiteinde-
lijk op 23 april online vormgegeven. Omdat de online omgeving te beperkend was voor directe inter-
actie binnen de groep deelnemers, hebben we de training in twee onderdelen verdeeld. In de online-
bijeenkomst is er vooral teruggeblikt op de eerdere trainingen en nieuwe stof aangeboden. Daarop-
volgend is er met iedere deelnemer een persoonlijk coachingsgesprek gevoerd. In dit gesprek kon 
worden gereflecteerd op de training en het eigen functioneren binnen de organisatie. Daarmee hebben 
we de trainingscyclus die in 2020 was gestart goed kunnen afronden. 
 
We hebben dit jaar ook een nieuwe cyclus gestart. De eerste aanzet was een introductie in de Pre-
sentiebenadering middels een algemene training over eenzaamheid. Deze training staat onder ‘Acti-
viteitenaanbod’ nader omschreven. Aan deze training deden naast enkele gasten 8 vrijwilligers mee. 
 

4. Huisvesting 
 
Dit jaar begon met een verhuizing. Op 4 januari pakten we, vrijwilligers en bezoekers, onze spullen in 
en hebben we alles naar De Klipper verhuisd. Dankzij een bijdrage van lokale fondsen hebben we 
tapijten, staande lampen en een boekenkast kunnen kopen om de inrichting op de nieuwe plek com-
pleet te maken. 
 
In het voorjaar hebben we een lang geleden daarvoor bestemde gift besteed aan tuinmeubilair. Een 
vrijwilliger en een bezoeker hebben het aan onze huiskamer grenzende terras van onder een laag 
mos tevoorschijn gehaald. Nu we eindelijk een terras hebben kunnen we genieten van de zon. In de 
zomer hebben vele inloopmomenten zich voornamelijk hier afgespeeld. Dit najaar hebben we er sa-
men bloembollen gepoot. 
 
Gedurende het jaar hebben we kunnen wennen aan de nieuwe locatie. Terugkijkend kunnen we zeg-
gen dat het heel goed heeft uitgepakt. Bij alle ontwikkelingen in de maatschappij zoals ook de omgang 
met het coronavirus blijkt onze gastvrije huiskamer in de combinatie met de bibliotheek helemaal op 
zijn plek in De Klipper. De samenwerking met de mensen van Bibliotheek Veluwezoom ging zeer 
soepel, we hebben echt onze eigen plek kunnen vinden. 
 

5. Communicatie en PR 
 
Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe donateurscampagne. Daarin stellen we de vraag wat de waarde 
is van een kopje koffie dat met aandacht geschonken wordt. Met behulp van een aansprekende do-
nateurskaart kan iemand op een eenvoudige manier eenmalig of periodiek donateur worden. 
 
Oase op de markt 
In augustus en september hebben we, bij wijze van experiment, tweemaal op de markt gestaan. Vanuit 
een geleende bakfiets boden we een kopje koffie aan om met marktbezoekers in gesprek te raken 
over Oase Oosterbeek. Een drietal effecten zijn het waard te noemen: We hebben veel potentiële 
bezoekers gesproken. Mensen die verlegen waren om een praatje en blij waren iemand te treffen die 
daarvoor open stond en even de tijd wilde nemen. Ook hebben we veel Oosterbekers gesproken die 
ons initiatief nog niet kenden maar het een warm hart toedragen. Mensen die zeiden vrijwilliger te 
willen worden of bereid zijn te doneren. Tot slot, en niet onbelangrijk, vonden de vrijwilligers dit een 
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heel leuke manier om zich voor Oase Oosterbeek in te zetten. Daarom hebben we besloten deze 
manier van present zijn in de toekomst voort te willen zetten. 
 
Verkiezingsprogramma’s 
In de aanloop naar de lokale verkiezingen schrijft iedere politieke partij zijn verkiezingsprogramma. 
Om alle partijen op het gebied van ontmoeting en zingeving te inspireren hebben we op 18 mei van 
de gelegenheid gebruik gemaakt in te spreken op de raadsvergadering.  Hierop hebben we onze 
boodschap aan iedere politieke partij gestuurd met de uitnodiging met ons hierover in gesprek te gaan. 
Op deze manier hebben we kunnen spreken met vertegenwoordigers van de Partij van de Arbeid, 
Partij Renkumse Dorpen, D66, GroenLinks en GemeenteBelangen. Helaas heeft bij het CDA en de 
VVD niemand van onze uitnodiging gebruik gemaakt. 
 

6. Financiën 
 
Binnen het programma voor inloophuizen dat ons door Fonds Franciscus wordt aangeboden was dit 
jaar aandacht voor de wijze waarop verantwoording kan worden afgelegd over de ontvangen financie-
ring. Fonds Franciscus heeft hiervoor adviesbureau Avance opdracht gegeven tot het ontwikkelen van 
een Impact Toolkit. Oase Oosterbeek neemt deel aan dit programma en heeft dus hiervan kennis 
mogen nemen op een uitwisselingsbijeenkomst van Fonds Franciscus op 30 maart. 
 
In deze Toolkit worden zes methoden om de impact van een inloophuis aantoonbaar te maken gepre-
senteerd. Oase Oosterbeek heeft dit jaar drie van deze methoden toegepast. De eerste is het bijhou-
den van de Outputs, dit doen wij al jaren, hier leest u over onder 2.1 bij ‘Bezoekersaantallen’.  
 
De tweede is het maken van een Effectenkaart. Daarop beschrijven we in omgekeerde volgorde welk 
effect we beogen, binnen welke activiteit we verwachten dat dat effect op kan treden en tot slot bij 
welke personen we verwachten dat dat effect optreedt. Deze Effectenkaart vindt u in bijlage 2 van dit 
Jaarverslag. 
 
De derde tool is een Rich Picture. Dit behelst een creatieve activiteit waarbij bezoekers zelf, met woor-
den en tekeningen de betekenis van het inloophuis, gezamenlijk op een groot vel papier tot uitdrukking 
brengen. Helaas was het dit jaar niet mogelijk om gezamenlijk over een groot vel papier gebogen te 
werken aan deze opdracht. We hebben daarom de opdracht in collage-vorm uitgevoerd. Bezoekers 
konden uit tijdschriften afbeeldingen en teksten knippen die voor hen uitdrukking geven aan de bete-
kenis van Oase Oosterbeek. Eén voor één konden ze deze knipsels op een groot vel papier plakken. 
Deze collage over de betekenis van Oase Oosterbeek is als bijlage 3 in dit Jaarverslag opgenomen. 
 
Exploitatie in 2021 
Voor 2021 was een begroting opgesteld uitgaande van een budget van € 59.500,-, voornamelijk be-
stemd voor de huur van een locatie en parttime professionele ondersteuning door een zingevingsbe-
geleider en een coördinator. Per 1 januari 2021 is Oase Oosterbeek verhuisd naar het gebouw van de 
bibliotheek in Oosterbeek, De Klipper, waarvoor voor de duur van één jaar een huurcontract kon wor-
den afgesloten. (Dat contract is inmiddels voor 2022 met een jaar verlengd.)  De totale lasten zijn 
vanwege het lagere niveau van de activiteiten in verband met de corona-maatregelen lager uitgevallen 
dan begroot. 
 
Sinds 2018 ontvangt Oase Oosterbeek ondersteuning van het door het Kansfonds ingestelde Fonds 
Franciscus. Wel wordt de bijdrage van de Fonds geleidelijk lager. Voor 2021 heeft de Stichting daar-
naast een substantiële bijdrage mogen ontvangen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, als-
mede  een bijdrage van Steunfonds DISK. Daarnaast ontving Oase Oosterbeek steun van lokale fond-
sen in verband met de overgang naar de nieuwe huisvesting, alsmede van de R.K. Stichting Kader-
vorming voor opleiding en trainingen.   
 
De donateurs brachten in 2021 € 7.200,- bijeen voor Oase Oosterbeek. De bijdrage van de kerken 
vanuit collectes en middelen voor diaconie bedroeg in 2021 € 980,-, opnieuw beduidend minder dan 
voorheen en bedraagt thans minder dan 20% van de steun die de kerken in 2018 gaven. Evenals in 
2020 zal dat mede hebben gelegen aan het feit dat er vanwege de corona-maatregelen minder kerk-
vieringen en dus minder collectes plaatsvonden, hoewel bij online-vieringen digitale collectes werden 
aanbevolen.  
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De totale inkomsten kwamen in 2021 uit op € 47.240,- en de totale exploitatielasten op € 44.312,-. 
Dankzij de kostenbeheersing en -beperking heeft de Stichting daarmee na twee jaren met tekorten 
van € 12.415,- en € 3.526,- een bescheiden positief resultaat gerealiseerd van € 2.928,-, welk bedrag 
is verrekend met de bestemmingsreserve doelstelling. 
 
Voor 2022 wordt uitgegaan van een budget van € 59.500,-. Daarvoor zijn opnieuw bijdragen van fond-
sen nodig, alsmede hogere bijdragen van donateurs en kerken en zo mogelijk ook een bijdrage van 
de gemeente Renkum. Van enkele fondsen zijn al bedragen of toezeggingen ontvangen voor 2022. 
 
Voor 2023 streeft de Stichting weer naar een budget van € 70.000,- om de functie van Oase Ooster-
beek als – enige - ontmoetingsplek in Oosterbeek te kunnen versterken, door vaker open te zijn en 
met meer activiteiten. Daarbij rekent de Stichting op een structurele bijdrage van de Gemeente Ren-
kum. In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de Stichting hierop bij alle 
lokale politieke partijen aangedrongen. 
 

7. Toekomst  
 
Ook het achter ons liggende jaar is evenals 2020 door de aanhoudende coronaperikelen niet gemak-
kelijk geweest. Allereerst voor onze bezoekers, die soms om gezondheidsredenen moesten afzien 
van hun komst, maar ook voor onze vrijwilligers die met extra inzet zoveel mogelijk activiteiten over-
eind hebben proberen te houden.  
 
Vergeleken met 2020 zit het aantal bezoekers en activiteiten weer in de lift. Voor 2022 verwachten 
we een verdere groei. Na de verhuizing naar het bibliotheekgebouw De Klipper, begin 2021, zijn we 
ons daar snel thuis gaan voelen. Wel is er nu enige onrust ontstaan door gemeentelijke plannen om 
aan het bibliotheekgebouw een andere bestemming te geven. In dat geval zouden de bibliotheek en 
Oase Oosterbeek moeten verhuizen naar een andere locatie. Maar als deze plannen al doorgaan, 
dan is dat zeker niet voor 2023/2024.  
 
Naar verwachting zullen binnen niet al te lange tijd (bijna) alle coronabeperkingen zijn opgeheven. 
Terugkijkend hebben we van de pandemie het nodige geleerd. Zo is het ons door deze crisis nog 
duidelijker geworden hoe kwetsbaar onze samenleving is en blijft, ondanks alle materiele verworven-
heden van deze tijd, en ook hoe belangrijk het is juist onder moeilijke omstandigheden te voorkomen 
dat mensen geïsoleerd raken en zorg te dragen voor elkaar door bijvoorbeeld het in stand houden 
en koesteren van een inloophuis als Oase Oosterbeek.  
 
Door de reeds toegezegde en verwachte geldelijke bijdragen van sponsors en donateurs is het op-
nieuw gelukt een sluitende begroting voor elkaar te krijgen, zij het dat wij onze coördinator, zodra 
daarvoor de financiële ruimte aanwezig is, graag voor nog meer uren zouden willen inzetten om al 
onze plannen voor een verdere uitbreiding van activiteiten te kunnen realiseren. Het bestuur wil ie-
dereen die op enige wijze in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan het voortbestaan van Oase 
Oosterbeek en dit hopelijk blijft doen, daarvoor van harte bedanken! 
 
 
Namens het bestuur, 
Yvo van Kuijck, voorzitter   
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II. Jaarrekening 2021 

 

1. Balans  
 
 

BALANS     
(na resultaatbestemming)     

     

     

     
ACTIVA  31-12-2021   31-12-2020 

  €  € 

     
Vaste activa     

     
Materiële vaste activa  0  0 

     

     
Vlottende activa     

     
Vorderingen en overlopende activa 0  4.105 

Liquide middelen  44.276  61.003  

     

    65.108 

     

     

TOTAAL ACTIVA  44.276  65.108 

       

     

     

     

     
PASSIVA   31-12-2021   31-12-2020 

  €  € 

     
Eigen Vermogen     

     
Algemene Reserve  4.950  4.950 

Bestemmingsreserves  22.812  19.884 

Fonds op naam Citer  10.000  0 

  37.762  24.834 

     
Vooruit ontvangen bijdragen  3.000  38.500 

     
Kortlopende schulden  3.514  1.774 

     

     

TOTAAL PASSIVA  44.276  65.108 
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2. Staat van baten en lasten 
 
 

BATEN     

  2021  2020 

  €  € 

     
Donaties en giften  45.654  30.675 

 
Subsidies  1.200  7.745 

     
Activiteiten  386  398 

     

TOTAAL BATEN  47.240  38.818 

       

     

     
LASTEN  2021  2020 

  €  € 

     
Personeelskosten  24.738  30.463 

     
Afschrijvingen  0  0 

     
Huisvestingskosten  11.610  5.129 

     
PR en voorlichting  2.717  232 

     
Vrijwilligers en opleidingen  2.468  2.876 

     
Kantoorkosten  2.135  2.741 

     
Activiteiten  644  899 

     
Diversen  0  5 

     

TOTAAL LASTEN  44.312  42.345 

     

       

RESULTAAT voor bestemming  2.928  -3.526 

     

Mutatie Bestemmingsreserve Doelstelling -2.928  3.526 

Mutatie Bestemmingsreserve Huisvesting   0 

     

RESULTAAT na bestemming  0   0  

     
 
      
Stichting Oase Oosterbeek is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.  
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3. Toelichting 
 
 
Grondslagen voor balanswaardering       
     
Waardering is het proces van vaststelling van de geldbedragen waarvoor elementen van jaarrekenin-
gen 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 line-
aire 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 jaarreke-
ning verwerkt, voor zover zij materieel van aard en voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 
 
De in 2015 gedane investeringen in de verbouwing en voor de inventaris in Overdal waren gelet op 
de korte termijn van het huurcontract in 2017 geheel afgeschreven. Het merendeel van de inventaris 
wordt nog weer benut op de nieuwe locatie in het pand van de Bibliotheek, De Klipper. 
 
 

Vlottende activa   31-12-21  31-12-20 

   €  € 

Vorderingen en overlopende activa    
Nog te ontvangen bedragen 0  4.105 

   0  4.105 

      

Liquide middelen      
Kas  272   174 

Rabobank rekening courant  44.004   60.829 

   44.276  61.003 

      
Eigen Vermogen      

      
Algemene Reserve      
Beginstand  4.950   4.950 

Resultaat   0   0 

   4.950  4.950 

Bestemmingsreserve doelstelling      
Beginstand   15.759   19.285 

Resultaat boekjaar  2.928   -3.526 

   18.687  15.759 

Bestemmingsreserve huisvesting      

Beginstand  4.125    

Toevoeging/Onttrekking  0    

   4.125  4.125 

Fonds op naam Citer      

Beginstand  0    

Toevoeging/Onttrekking  10.000    

   10.000  0 

   37.762  28.360 
 



 12 

In 2021 ontving Stichting Oase Oosterbeek van de lokale Stichting Citer een schenking van € 10.000 
welk bedrag onder voorwaarden in de komende jaren kan worden besteed. Daartoe is op de balans 
van de Stichting een Fonds op Naam opgenomen. Toekomstige onttrekkingen aan dit Fonds zullen in 
de exploitatie van het betreffende jaar worden verantwoord. 
 
 

   31-12-21  31-12-20 

   €  € 

Vooruitontvangen bijdragen      

Steunfonds Disk voor 2022  2.500    

Donatie t.b.v. maaltijden in 2022  500    

   3.000  38.500 

      
Kortlopende schulden      
Overige crediteuren   3.514  1.774 

   3.514   1.774 
  
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen     
   
Geen 
 
 
Toelichting op de resultatenrekening 
 

Baten  2021  2020 

 € €  € 

Donaties en giften     

     

Donateurs  7.200  8.306 

     

Fondsen     

Katholieke St. Kadervorming 814    

Fonds Franciscus 18.500    

Konferentie Nederlandse Religieuzen 15.000    

DISK 2.500    

Kruiswerk Renkum 660    

  37.474  20.765 

     

Collectes en bijdragen van kerken  980  1.604 

  45.654  30.675 

     

Subsidies     

Gemeente Renkum  1.200  2.500 

Provincie Gelderland    5.245 

  1.200  7.745 
 
De bijdrage van de Gemeente Renkum was bedoeld voor de dekking van doorlopende lasten en ex-
tra activiteiten in het kader van de corona-pandemie. 
 

Activiteiten     

Deelnemersbijdragen  386  398 

  386  398 
 
  



 13 

Lasten  2021  2020 

  €  € 

Personeelskosten     

     
Uitbesteed werk  24.738  30.463 

 
Jeroen van Slooten is sinds 2019 op ZZP-basis voor de Stichting werkzaam als coördinator. Initia-
tiefnemer Hans Lammers was in 2021 nog in beperkte mate op ZZP-basis voor de Stichting actief. 
 

  2021  2020 

 € €  € 

Huisvestingskosten     

Huur 10.043   4.567 

Kleine investeringen en aanschaffingen 1.567   562 

  11.610  5.129 
 
De Stichting huurt m.i.v. 2021 een ruimte in de Bibliotheek in Oosterbeek. Daartoe is destijds een 
huurcontract voor de duur van één jaar afgesloten. Dit contract is voor 2022 met één jaar verlengd. 
 

PR en voorlichting  2.717  232 

     
 
Onder PR en voorlichting zijn o.a. de kosten geboekt voor de aanpassing van de koffiekar voor de 
werving van deelnemers aan de activiteiten en donateurs. 
 

     
Vrijwilligers en opleidingen  2.468  2.876 

     

     
Organisatie- en kantoorkosten     
Bestuurskosten en representatie 0   208 

ICT, website en software 623   411 

Kosten administratie 170   169 

Overige kantoorkosten en assurantie 1.202   1.810 

Bankkosten 139   143 

  2.135   2.741 

     
Activiteiten     
Kosten inloop en lunches 371   730 

Kosten overige activiteiten 273   169 

  644   899 

     

Diversen     

Correctie vorige jaren  0  5 
 
 
Beloning bestuur 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijdsbesteding. 
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4. Vaststelling 
 

De jaarstukken 2021 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 16 februari 2022. 

 
Het bestuur,  
 
 
 
Y.A.J.M. van Kuijck     T.A.M. van der Meer    
voorzitter     secretaris/wnd. penningmeester  
   
 
 
B.E.M. Baltussen     E.J. Bolt      
 
 
 
H.H. de Vries   
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 - Organisatie Oase Oosterbeek in 2021 
 
 
Bestuur 
- Yvo van Kuijck, voorzitter 
- Dick van der Meer, secretaris en wnd. penningmeester 
- Harry de Vries 
- Erna Baltussen 
- Eveline Bolt 
 
Coördinatoren 
- Jeroen van Slooten, coördinator 
 
Kerngroep 
- Thea Erkens 
- Mia Poelman 
- Kitty Goossens 
- Peter Hagelen 
 
Oase Oosterbeek werkt met ca. 30 vrijwilligers: 
- als gastvrouwen en –heren bij de inloop 
- bij de overige ontvangsten, maaltijden en bijeenkomsten 
- als fondsenwerver en andere vormen van ondersteuning. 
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Bijlage 2 - Effectenkaart 
 

Bij wie vindt het 
effect plaats? 

Welke activiteit orga-
niseren we? 

Welk effect? 

Bezoekers en vrijwil-
ligers 

Inloop - worden gastvrij ontvangen en ervaren gezel-
ligheid 

- kunnen zichzelf zijn en zich geaccepteerd 
voelen 

- worden gekend en voelen zich waardevol 

- zijn even niet alleen en ontmoeten anderen 

- gaan relatie aan met anderen 
 

Bezoekers Eén op één gesprekken 
(tijdens inloop) door daar-
toe toegeruste vrijwilligers 

- kunnen hun verhaal kwijt 

- ervaren een luisterend oor 
 

Vrijwilligers Inloop - zijn van betekenis voor anderen 

Vrijwilligers Toerusting en coaching - worden zich bewust van hun houding 

- leren present te zijn 

- begrijpen waartoe dit belangrijk is 

- dragen gemotiveerd en met plezier bij 

- ervaren dat ze er niet alleen voor staan 
 

Bezoekers Zingevingsgesprekken - kunnen vragen stellen die niet direct aan de 
oppervlakte liggen 

- ontvangen professionele geestelijke aandacht 
en begeleiding bij levensvragen 

- ervaren dat ze er niet alleen voor staan 
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Bijlage 3 – Big Picture 
 
 

 


