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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 2020 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 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren 
onder meer: 

• de ontwikkelingen van de inloop, de maandelijkse lunch en de thematische activiteiten en de 
implicaties van de coronapandemie hierop 

• het vrijwilligersbeleid en de rol van de kerngroep 

• de samenwerking in het sociaal domein in de gemeente Renkum  

• de ontwikkeling en vaststelling van een visiedocument 

• de begroting, jaarrekening en de exploitatievooruitzichten op langere termijn 

• de voortgang van de beoogde samenwerking met Stichting Talent 

• de besluitvorming over een nieuwe locatie voor de inloopactiviteiten 

• het communicatiebeleid, de werving van fondsen en donateurs 

• de samenstelling van het bestuur 
 
Initiatiefnemer Hans Lammers was in 2020 nog voor de Stichting werkzaam als zingevingsbegeleider. 
Jeroen van Slooten heeft als coördinator inmiddels zijn rol overgenomen. Daarnaast zijn ca. 30 vrijwil-
ligers 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 
 
Dit jaar stond in het teken van Corona. Deze pandemie heeft een enorme impact op onze samenleving. 
Ook bij Oase Oosterbeek is deze crisis allesbepalend geweest in wat we wel of niet meer konden 
doen. Dat resulteerde in een terugkerend en intensief afstemmen van de overheidsmaatregelen op 
onze doelstellingen en werkwijze, op de veiligheid van onze bezoekers en de veiligheid van onze 
vrijwilligers. Dit activiteitenverslag leest daardoor als een corona-dagboek van een jaar. 
 

2.1 Inloop 
We hebben aan de start van dit jaar besloten ons dit jaar meer op de inloop te richten en minder op 
de activiteiten. In januari en februari hebben we open kunnen zijn zoals we dat van plan waren. We 
zien in de cijfers dat we deze maanden zelfs meer bezoekers trokken dan dezelfde maanden in 2019. 
Daarna kwamen we door corona in een totaal nieuwe werkelijkheid terecht. 
 
Corona eerste lockdown 
Begin maart werd duidelijk dat we de inloop en activiteiten niet meer konden laten plaatsvinden zoals 
we dat gewend waren te doen. Met de kerngroep zochten we naar alternatieven. Maandag 16 maart 
sloot Vilente Overdal eenzijdig en met onmiddellijke ingang de deuren om zo het oprukkende virus 
buiten te houden. Gasten van buiten waren niet langer welkom. Wij konden daardoor per direct niet 
langer gebruik maken van onze huiskamer. 
 
Omdat we een vrijblijvende en laagdrempelige inloop willen zijn, hebben we nooit gegevens van 
bezoekers vastgelegd. Nu stonden we voor een enorme uitdaging. Hoe kunnen we contact houden 
met onze bezoekers nu onze fysieke ontmoetingen niet meer mogelijk zijn? Samen met alle 
vrijwilligers hebben we zoveel mogelijk telefoonnummers van bezoekers weten te achterhalen. Een 
lijst van 29 kwetsbare bezoekers en vrijwilligers is verdeeld onder de vrijwilligers die zich 
gecommitteerd hebben aan een wekelijks telefoongesprek met deze mensen. Ons eigen 
telefoonnummer is doorgeschakeld naar een mobiele telefoon die roulerend is waargenomen door 
vrijwilligers. Op die manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat iedereen die dat nodig had nog 
steeds bij ons terecht kon voor aandacht of een gesprek. 
 
De maanden april, mei en juni hebben met name onze daartoe getrainde vrijwilligers op deze manier 
één op één contact gehouden met de kwetsbare bezoekers en vrijwilligers. Gaandeweg kregen we 
meer zicht op wat wel en wat niet mogelijk was en zou moeten zijn binnen de geldende 
coronamaatregelen. Maandag 11 mei mochten bibliotheken weer open en vanaf 1 juni mochten 
maximaal 30 personen onder de strikte voorwaarde van anderhalve meter afstand weer samen komen 
in inloophuizen. Helaas hield Vilente vast aan haar eigen beleid en bleef de locatie voor ons gesloten. 
We zijn toen gaan zoeken naar alternatieven en vonden in het gebouw van de Oosterbeekse 
bibliotheek De Klipper een zaal waar we met 14 personen samen mochten komen. 
 
Weer samen komen 
Op 29 juni zijn we voor het eerst sinds 17 maart weer bij elkaar gekomen. Niet in onze eigen huiskamer 
maar in De Klipper. Daar konden we op corona-veilige manier samenkomen. De bibliotheek voorzag 
in alles wat daarvoor nodig was. Bij de ingang stond handgel en er waren verplichte 
boodschappenmandjes voor de bezoekers van de bibliotheek. Dat maakte dat enkele gasten 
plichtsgetrouw met een mandje binnenkwamen, dat konden ze gelukkig aan de kapstok hangen. Een 
van de gasten was jarig en er was taart bij de koffie. Het was fijn om elkaar weer te zien. Tot eind 
augustus hebben we elkaar op deze manier iedere week op maandag kunnen ontmoeten in De 
Klipper. De zaal was ongezellig maar de opkomst was hoog. Gelukkig konden we ook buiten zitten, 
lekker in de zon en nóg veiliger wat betreft het besmettingsrisico. 
 
Ondertussen werd in fasen de strikte bezoekersregeling binnen Vilente afgebouwd. In de laatste fase 
waren ook externen weer welkom. Vanaf maandag 7 september zijn we weer op de maandagochtend 
en donderdagmiddag samengekomen in onze eigen huiskamer. Voorlopig met een maximum van 5 
bezoekers in twee shifts van een uur, een zelf aangelegde afzuiger voor de luchtverversing en zonder 
samen te eten. Brood voor Onderweg en de Open Lunch hebben de rest van het jaar niet meer 
plaatsgevonden. 
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Tweede lockdown 
In de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020 meldde minister-president Rutte 
dat publiek toegankelijke ruimten voor veertien dagen moesten worden gesloten, ingaande woensdag 
4 november 2020 om 22.00 uur. Expliciet benoemde Rutte hierbij ook buurthuizen, ook die zouden 
moeten sluiten. Gelukkig hadden we de werkwijze van de eerste lockdown inmiddels in een 
overzichtelijk stappenplan vastgelegd. We konden daardoor snel weer omschakelen naar telefonisch 
contact. Na twee weken mochten we, met een aangescherpte mondkapjesplicht, toch weer 
samenkomen. Vanaf dat moment werden inloophuizen, vanwege hun belangrijke sociale functie, apart 
benoemd in de afgekondigde maatregelen. Onze verantwoordelijkheid voor sociaal kwetsbare 
inwoners werd hiermee bevestigd. 
 
Brood voor Onderweg en Open Lunch 
Bij onze nadruk op de inloop hebben we de gezamenlijke maaltijden Brood voor Onderweg en de 
Open Lunch aangemerkt als inloopmoment en niet zozeer als activiteit. Na de eerste lockdown hebben 
we echter gemeend dat het samen eten een extra risico op besmetting met zich brengt. Er worden al 
snel borden of schalen met eten aan elkaar doorgegeven of bestek om op te scheppen gedeeld. 
Daarom hebben we besloten om, zolang het nodig is, ter verkleining van het risico op onderlinge 
besmettingen niet samen te eten. 
 
Bezoekersaantallen 
Vanwege de coronacrisis hebben bezoekersaantallen, gemeten zoals we dat de afgelopen jaren 
deden, nog maar weinig zeggingskracht. We zullen op een andere manier moeten kijken naar de 
impact die Oase Oosterbeek heeft gehad. In ons vorige jaarverslag is daartoe al een aanzet gedaan. 
Daarin hebben we het aantal bezoekmomenten afgezet tegen de uren inzet van onze vrijwilligers, 
ofwel de ratio tussen aandacht geven en aandacht ontvangen.  
 
Het aantal uren dat we open waren voor inloop is gedaald van ruim 600 in 2019 naar 210 in 2020. Het 
aantal bezoekmomenten van ruim 1500 naar 582. Beide zijn dus met bijna tweederde afgenomen. In 
2019 stond één bezoeker voor 0,79 uur inzet van een vrijwilliger, in 2020 staat één bezoeker voor 0,72 
uur inzet. 
 
Voor de toekomst willen we echter ook het voeren van één-op-één gesprekken door vrijwilligers in de 
getallen op gaan nemen. In 2019 voerden we zo’n 50 individuele gesprekken. Het merendeel van die 
gesprekken werd door Hans Lammers gevoerd. Doordat we voor een groot deel van het jaar 
aangewezen waren op één-op-één contact voerden we dit jaar 524 individuele gesprekken. Een 
enorme stijging. Deze stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan onze daartoe inmiddels toegeruste 
vrijwilligers. 
 

2.2 Activiteitenaanbod zingeving en levensvragen 
Het programma In het kader van bezinning op en ontmoeting rond zingevings- en levensvragen heeft 
ook ernstig te lijden gehad onder de coronacrisis. Desondanks hebben er wel enkele bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
 
Leerhuis van het leven 
De tweede avond in de serie van vier bijeenkomsten “Leerhuis van het leven”, vond plaats op 2 januari. 
Onder de titel “Afwijken van het normale” ging het over de toenemende problematisering van het 
anders-zijn. Waar komt die fixatie op het anders-zijn vandaan? En waarom voelen we ons vaak zo 
ongemakkelijk bij gedrag dat we als afwijkend beschouwen? Wat zegt dat over de ander die afwijkt 
van het normale? En wat zegt het over onszelf? Deze vragen hebben we verkend aan de hand van 
een gelijkenis van Jezus die laat zien dat dit onderscheiden tussen ‘afwijkend’ en ‘normaal’ niet uniek 
is voor onze tijd, en aan de hand van fragmenten uit het boekje “Over normaliteit en andere 
afwijkingen”, geschreven door Paul Verhaeghe. 
 
De derde avond zou gaan over de zeggenschap over ons levenseinde. Deze zou plaatsvinden op 25 
maart maar is geannuleerd. Er heeft ook geen vierde avond plaatsgevonden. 
 
Thee met Thema 
“Het is bovenal een heel troostend boek.” Hiermee begon Eveline Bolt 27 september haar interview 
met Fokke Obbema. Eveline Bolt, de schrijfster van “Een Boekje Open over Oase Oosterbeek” trad 
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namens Oase Oosterbeek op als interviewster in deze editie van Thee met Thema, een regelmatig 
terugkerend evenement in de Vredebergkerk. 
 
Bij deze editie werd de Volkskrant-journalist bevraagd over de zin van het leven, naar aanleiding van 
de bundeling van 40 interviews over grote levensvragen die hij hield nadat een volkomen onverwachte 
hartstilstand hem bijna het leven kostte. Het is troostend te beseffen dat je niet de enige bent die zich 
voelt ‘aanmodderen’ als het deze grote vraag aangaat. 
 
Uiteindelijk zijn volgens Fokke Obbema vooral de kwetsbaarheid van het bestaan en de noodzaak van 
verbinding thema’s die boven komen drijven. De zoektocht naar zin is vooral de weg van de mens en 
zijn verhaal. Het los durven laten van het ego dat je nooit helemaal kwijt raakt en het toe durven laten 
van het kleine goede. De zin van het dagelijkse. “Heb het er over” was zijn advies, “met vrienden en 
familie.” Het is een vraag die besproken moet worden en waarbij je spiegels nodig hebt, mensen die 
je vragen stellen. 
 
Nagesprekken over 'De Zin van het Leven' 
Naar aanleiding van de speciale editie van Thee met Thema hebben we een serie nagesprekken 
georganiseerd. Ieder gesprek zouden we een interview uit het boek 'De zin van het leven' als leidraad 
voor een gesprek over dit thema nemen. Welke inzichten in het verhaal spreken ons aan? Hoe passen 
deze inzichten in onze zoektocht naar betekenis? 
 
Het eerste gesprek vond plaats op dinsdag 13 oktober. Hier hebben we het interview met filosoof 
Sanneke de Haan besproken. De andere middagen, op 10 november en 15 december hebben we 
moeten annuleren. 
 
Meditatiegroep en Zingen op Zondag 
Ook de bijeenkomsten van de meditatiegroep en het nieuwe initiatief Zingen op Zondag dat daaruit is 
ontstaan hebben alleen de eerste maanden van 2020 nog plaats kunnen vinden. Vanaf maart zijn alle 
activiteiten in de verdere loop van het jaar geannuleerd. 
 

3. Organisatie  
Na jaren van bouwen aan Oase Oosterbeek geeft initiatiefnemer Hans Lammers in juni van dit jaar 
het stokje over aan coördinator Jeroen van Slooten. We hebben het gedachtegoed waarop Hans Oase 
Oosterbeek heeft gebouwd samen verwoord in een visiedocument. Daarin hebben we ook 
omschreven hoe de kerngroep en coördinator samen het werk kunnen voortzetten. Hans Lammers 
zal zich namens een nieuwe opdrachtgever toe gaan leggen op het geven van pastorale begeleiding 
aan mensen in de gemeente Renkum. Vanuit deze organisatie heeft Hans de rest van het jaar zich 
voor twee uur per week mogen inzetten voor Oase Oosterbeek. Zo is hij nog een poos verbonden 
gebleven aan de inloop.  
 
Met het vertrek van Hans ontstond de behoefte aan een, liefst HBO-geschoolde zingevingsbegeleider. 
Daarom is besloten Jeroen van Slooten verder te scholen in het voeren van begeleidingsgesprekken. 
Jeroen van Slooten werkt sinds november 2018 voor Oase Oosterbeek. Hij is in eerste instantie 
verantwoordelijk geweest voor alle praktische zaken zoals de organisatie van activiteiten, PR en 
fondsenwerving maar ook het vrijwilligersbeleid waaronder het organiseren van de toerusting van 
vrijwilligers. Naast zijn deelname aan de eigen toerusting heeft hij via Fonds Franciscus deelgenomen 
aan een Masterclass Presentie en neemt hij deel aan een serie intervisiebijeenkomsten met andere 
coördinatoren en zingevingsbegeleiders. 
 
Jeroen heeft de wens uitgesproken de Associate Degree (AD) opleiding pastoraal werk aan de 
Christelijke Hogeschool Ede te willen volgen. Deze opleiding sluit goed aan bij het werk van Oase 
Oosterbeek. Na de twee jaar durende AD kan eventueel doorgestudeerd worden voor de volledige 
HBO Theologie (voorheen Godsdienst en Pastoraal Werk).  
 
Bestuur 
Helaas is ook in 2020 geen nieuwe penningmeester gevonden voor ons bestuur. De huidige 
bestuursleden hebben zich ingezet voor de start en de opbouwfase van Oase Oosterbeek. Het bestuur 
heeft aangegeven dat dit jaar toegewerkt moet worden naar een volledige bestuurswisseling. Eveline 
Bolt is bereid gevonden te helpen in dit proces. Eveline Bolt is al langer bij Oase betrokken en heeft 
al veel betekend in de toerusting van onze vrijwilligers. 
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Vrijwilligers 
Oase Oosterbeek telt 31 vrijwilligers. We hebben afscheid genomen van twee vrijwilligers, vanwege 
verhuizing en extra belasting door een studie. 14 Vrijwilligers zijn betrokken bij de inloop. De kerngroep 
bestaat nog steeds uit 4 vrijwilligers, bestuur en fondsenwerving worden ingevuld door 4 vrijwilligers. 
De rest van de vrijwilligers is op afstand actief in een facilitaire of adviserende rol. 
 
Toerusting vrijwilligers 
In 2019 hebben we ons traject voor training en toerusting van de vrijwilligers omschreven in drie 
niveaus. in 2020 zijn we verder gegaan met het traject op het tweede niveau dat in november 2019 
gestart was. We hebben een tweede en een derde trainingsdag gehouden. Daar hebben we met 7 
deelnemers de theorie en praktijk van de presentiebenadering binnen Oase Oosterbeek behandeld. 
Deze trainingen zijn vanuit Stichting Presentie verzorgd door Elly Beurskens. 
 
Het traject zou afgemaakt worden met twee intervisiebijeenkomsten voor reflectie op het geleerde en 
de toepassing daarvan in de praktijk. Vanwege sluiting was het niet mogelijk deze bijeenkomsten 
plaats te laten vinden. Toen we na 7 september weer, met maximaal 5 personen, in onze huiskamer 
samen konden komen, hebben we de twee intervisiebijeenkomsten opgedeeld in 2 maal 2 
bijeenkomsten met bij iedere bijeenkomst de helft van de deelnemers. De eerste bijeenkomst van 
beide groepen heeft plaatsgevonden op respectievelijk 17 en 24 november. 
 
Dit was direct na de korte lockdown in november. Daarop terugkijkend hebben we geconcludeerd dat 
de verantwoordelijkheid om open te zijn voor kwetsbare bezoekers ons onvoldoende ruimte gaf om 
binnen de op dat moment geldende maatregelen trainingsbijeenkomsten plaats te laten vinden. We 
hebben daarom toen besloten de verdere trainingsbijeenkomsten uit te stellen tot er weer 
versoepelingen zijn en de geldende maatregelen wel voldoende ruimte bieden. 
 

4. Huisvesting 
Alweer ruim een jaar geleden hoorden we dat de locatie Overdal van Vilente gaat sluiten ten behoeve 
van de bouw van een nieuw complex van Vilente. Oase Oosterbeek huurt haar ruimten op de begane 
grond van dit gebouw. In de nieuwbouw die in de toekomst op dezelfde locatie zal verrijzen, zal geen 
plaats meer zijn voor Oase Oosterbeek. We hebben nu vijf jaar, samen met bezoekers en vrijwilligers, 
een sfeervolle plaats van ontmoeting vorm kunnen geven in Vilente Overdal. In onze zoektocht naar 
een nieuwe locatie waren een aantal zaken van belang. 
 

● We richten ons op inloop. Iedereen moet gewoon aan kunnen waaien, ‘thuis’ kunnen komen 
bij Oase Oosterbeek. Bekend en vertrouwd zijn met de plek. 

● De nieuwe plaats mag zichtbaar zijn, bekend bij alle inwoners van Oosterbeek en omgeving, 
zonder dat onze huiskamer té open en té zichtbaar is. Vindbaar maar beschut. 

● De locatie moet een overeenkomstige bestemming hebben. We bedoelen daarmee 
toegankelijk, waarbij we niet onnodig door omstandigheden (zoals corona) beperkt worden. 

● Er moet een keuken zijn, samen eten is een belangrijke manier van ontmoeting. 
● We willen graag op alle doordeweekse dagen open kunnen zijn.  

 
Tijdens de zomervakantie, toen we vanwege corona tijdelijk niet in Overdal terecht konden, hebben 
we gebruik gemaakt van een ruimte in De Klipper, het gebouw waar ook de bibliotheek van Oosterbeek 
gevestigd is. We hebben daar op 10 maandagen inloop gehouden. Op dat moment waren we ook in 
gesprek met de Bibliotheek Veluwezoom over de mogelijkheden voor een vaste plek in De Klipper. 
Op deze locatie kunnen al onze wensen vervuld worden. De achterste ruimte, zaal 5 is groter dan 
onze huidige huiskamer, heeft veel ramen, een klein terrasje buiten, er is een keuken en een pantry. 
Ideaal voor ons. Daarom zijn we heel blij dat de gesprekken met de Bibliotheek Veluwezoom geleid 
hebben tot een gebruikersovereenkomst voor 2021. Deze nieuwe locatie biedt voldoende perspectief 
om verder te bouwen aan een open en gastvrij huis in Oosterbeek. 
 

5. Communicatie  
Vanaf juni heeft Oase Oosterbeek een nieuwe website. Hier is nog overzichtelijker alle informatie over 
Oase Oosterbeek te vinden. Wie we zijn, welke verhalen we te vertellen hebben, nieuwsfeiten en 
activiteiten. Naast dat deze website een nieuw en fris uiterlijk heeft, is deze ook eenvoudiger bij te 
houden. Zo kunnen we nog sneller berichten plaatsen en beter de agenda bijhouden. 
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Alle informatie van onze website is ook direct vanuit onze periodieke nieuwsbrieven te bereiken door 
een klik op de links bovenaan de nieuwsbrief. Het afgelopen jaar zijn er 8 nieuwsbrieven verzonden 
waarvan 5 in de nieuwe vormgeving en gekoppeld aan de website. 
 
Donderdag 24 september stonden we met een bijna paginagroot artikel in De Gelderlander over hoe 
wij als inloophuis ondanks corona van betekenis zijn voor onze bezoekers. 
 
Verder hebben we dit jaar vooral één-op-één gecommuniceerd met onze vaste, kwetsbare bezoekers 
en onze vrijwilligers. Het voeren van PR is verder beperkt gehouden omdat al te veel nieuwe 
bezoekers op dit moment een te groot besmettingsrisico zouden vormen voor de huidige bezoekers.  
 

6. Financiën 
 
Voor 2020 was aanvankelijk een begroting opgesteld uitgaande van een budget van € 77.000,-, voor-
namelijk bestemd voor de huur van een locatie en 0,6 fte professionele ondersteuning door een zin-
gevingsbegeleider en een coördinator. De huisvestingslasten vielen lager uit omdat de huur in het 
zicht van de afloop van het huurcontract door Vilente werd gematigd en omdat we voor de maanden 
dat we vanwege de corona-maatregelen niet in Overdal terechtkonden geen huur hoefden te betalen. 
Daar staat tegenover dat we toen (alvast) tijdelijk een ruimte hebben gehuurd van de bibliotheek in De 
Klipper. Ook de personele lasten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede als gevolg van de afbouw 
van de uren van onze initiatiefnemer Hans Lammers. 
 
Reeds in 2018 was een toezegging ontvangen van een substantiële bijdrage van het door het Kans-
fonds ingesteld Fonds Franciscus voor zowel 2018 als 2019. Daarnaast zijn enkele fondsen bereid 
gevonden om bijdragen te verstrekken voor specifieke uitgaven, zoals opleidingskosten en de eenma-
lige kosten in verband met de overgang naar de nieuwe huisvesting in De Klipper. Vanwege de corona-
situatie mochten we in 2020 voor de doorlopende vaste kosten incidentele bijdragen ontvangen van 
de Provincie Gelderland en van de gemeente Renkum. De fondsenwerving heeft zich verder vooral 
gericht op de nieuwe fase voor Oase Oosterbeek vanaf 2021 in De Klipper.  
 
Zowel de kosten van de inloop als de deelnemersbijdragen vielen in 2020 lager uit omdat er i.v.m. de 
corona-situatie minder activiteiten waren. De donateurs brachten, mede dankzij enkele bijzondere 
eenmalige giften, in 2020 toch nog ruim € 8.000,- bijeen voor Oase Oosterbeek. De bijdrage van de 
kerken vanuit collectes en middelen voor diaconie bedroeg in 2020 met € 1.604,- beduidend minder 
dan in 2019 en bedraagt thans nog maar 28% van de steun die de kerken in 2018 gaven. Dat is onder 
meer het gevolg van kerksluitingen. In 2020 zal dat mede hebben gelegen aan het feit dat er vanwege 
de corona-maatregelen minder kerkvieringen en dus minder collectes plaatsvonden, hoewel bij online-
vieringen digitale collectes werden aanbevolen.  
 
De totale inkomsten kwamen in 2020 uit op € 38.818,- en de totale exploitatielasten op € 42.345,-. Het 
tekort van iets meer dan € 3.500,- is verrekend met de bestemmingsreserve die daarmee is gedaald 
tot ca. € 15.750,-. 
 
Voor 2021 wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 59.500,-. Daarvoor zijn opnieuw bijdragen 
van fondsen nodig, alsmede hogere bijdragen van donateurs en kerken en zo mogelijk ook een bij-
drage van de gemeente Renkum. Van meerdere fondsen zijn al bedragen of toezeggingen ontvangen 
voor 2021 zodat we het komende jaar in financiële zin met vertrouwen tegemoet kunnen zien.  
 

7. Toekomst  
 
Het achter ons liggende jaar is niet gemakkelijk geweest voor onze bezoekers en vrijwilligers. Op een 
creatieve wijze is geprobeerd om ondanks alle corona-beperkingen de inloop zoveel mogelijk open te 
houden en het contact met bezoekers vast te houden. We zijn daarin financieel ondersteund door de 
Provincie Gelderland en de Gemeente Renkum en andere sponsors. Desondanks zijn de bezoekers-
aantallen en andere activiteiten flink teruggelopen. Niemand zal hebben verwacht dat de gevolgen van 
de pandemie voor onze samenleving, en dus ook Oase Oosterbeek, zo ernstig en langdurig zouden 
zijn. Maar als we inderdaad binnen niet al te lange tijd gevaccineerd kunnen zijn, zijn de vooruitzichten 
voor een vliegende doorstart van Oase Oosterbeek op de nieuwe locatie in het bibliotheekgebouw De 
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Klipper gunstig. De verhuizing begin dit jaar is vlot verlopen. De in gebruik genomen ruimten voldoen 
nog meer aan onze wensen wat betreft ligging, faciliteiten en sfeer. Het bestuur verwacht dat Oase 
Oosterbeek in de nabije toekomst met zijn nieuwe locatie tegenover het gemeentehuis letterlijk en 
figuurlijk nog meer zichtbaar zal zijn in het hart van Oosterbeek.  
 
Het enthousiasme onder de vrijwilligers is onverminderd groot. Er wordt hard gewerkt aan een verrui-
ming van het aantal inloopmomenten en het opnieuw oppakken van andere activiteiten rond zingeving 
en levensvragen.  
 
Helaas is het niet gelukt om aan de beoogde samenwerking met de Stichting Talent te Renkum op het 
gebied van (religieuze) zingeving en pastorale begeleiding verder vorm te geven omdat hiervoor niet 
de nodige extra financiering is gevonden. Het is mede daarom extra verheugend dat onze coördinator 
Jeroen van Slooten thans een HBO-opleiding pastoraal werk volgt. 
 
Het bestuur bedankt hierbij de vele vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet in het afgelopen jaar en 
ook alle kerken, fondsen en donateurs voor hun financiële bijdragen, waardoor het mogelijk was om 
Oase Oosterbeek tijdens de coronacrisis overeind te houden en, terwijl de crisis nog niet voorbij is, 
met een gezonde financiële basis verder te gaan. 
 
 

 
Namens het bestuur, 
Yvo van Kuijck, voorzitter   
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II. Jaarrekening 2020 

 

1. Balans  
 
 

BALANS     
(na resultaatbestemming)     

     

     

     
ACTIVA  31-12-2020   31-12-2019 

  €  € 

     
Vaste activa     

     
Materiële vaste activa  0  0 

     

     
Vlottende activa     

     
Vorderingen en overlopende activa 4.105  1.540 

Liquide middelen  61.003   29.329 

     

  65.108  30.869 

     

     

TOTAAL ACTIVA  65.108  30.869 

       

     

     

     

     
PASSIVA   31-12-2020   31-12-2019 

  €  € 

     
Eigen Vermogen     

     
Algemene Reserve  4.950  4.950 

Bestemmingsreserves  19.884  23.410 

Bestemmingsfondsen  0  0 

  24.834  28.360 

     
Vooruit ontvangen bijdragen  38.500  0 

     
Kortlopende schulden  1.774  2.509 

     

     

TOTAAL PASSIVA  65.108  30.869 
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2. Staat van baten en lasten 
 
 

BATEN     

  2020  2019 

  €  € 

     
Donaties en giften  30.675  53.285 

 
Subsidies  7.745  0 

     
Dekking Fonds Kadertraining  0  4.125 

     

Activiteiten  398  1.390 

     

TOTAAL BATEN  38.818  58.800 

       

     

     
LASTEN  2020  2019 

  €  € 

     
Personeelskosten  30.463  48.918 

     
Afschrijvingen  0  0 

     
Huisvestingskosten  5.129  10.000 

     
PR en voorlichting  232  4.583 

     
Vrijwilligers en opleidingen  2.876  1.972 

     
Kantoorkosten  2.741  3.535 

     
Activiteiten  899  2.207 

     
Diversen  5  0 

     

TOTAAL LASTEN  42.345  71.215 

     

       

RESULTAAT voor bestemming  -3.526  -12.415 

     

Mutatie Bestemmingsreserve Doelstelling 3.526  12.415 

Mutatie Bestemmingsreserve Huisvesting 0  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 afschrijvingstermijn is in 2015 gesteld op 24 maanden gelijk aan de proefperiode van de Stichting 
Oase (en de initiële looptijd van het huurcontract). De in 2015 gedane investeringen in de verbouwing 
en voor de inventaris in Overdal waren derhalve in 2017 geheel afgeschreven. Deze werden overigens 
grotendeels gefinancierd via specifieke donaties van diverse fondsen. De afschrijvingen zijn in de 
Jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 verantwoord. 
 
 

Vlottende activa   31-12-20  31-12-19 

   €  € 

Vorderingen en overlopende activa    
Nog te ontvangen bedragen 4.105  1.540 

   4.105  1.540 

      

Liquide middelen      
Kas   174  81 

Rabobank rekening courant   60.829  29.248 

   61.003  29.329 

      
Eigen Vermogen      

      
Algemene Reserve      
Beginstand  4.950   4.950 

Resultaat   0   0 

   4.950  4.950 

Bestemmingsreserve doelstelling      
Beginstand   19.285   31.700 

Resultaat boekjaar  -3.526   -12.415 

   15.759  19.285 

Bestemmingsreserve huisvesting      

Beginstand  4.125    

Toevoeging/Onttrekking  0    

   4.125  4.125 

   24.834  28.360 
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   31-12-20  31-12-19 

   €  € 

Vooruitontvangen bijdragen      

Fonds Franciscus   18.500   

Steunfonds Disk voor 2021-2022   5.000   

Konferentie Nederl. Religieuzen   15.000   

   38.500  0 

      
Kortlopende schulden      
      

Overige crediteuren   1.774  124 

   1.774   2.509 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen     
   
De Stichting Oase Oosterbeek huurde ruimte van Vilente in de instelling Overdal in Oosterbeek. Het 
huurcontract dat tot eind 2019 liep, is sindsdien enkele keren verlengd en per 31-12 2020 definitief 
afgelopen i.v.m. de sloop en voorgenomen nieuwbouw op de plek van Overdal door Vilente. 
 
Eind 2020 ontving de Stichting Oase Oosterbeek een toezegging voor een schenking van € 10.000 
welk bedrag onder voorwaarden in de komende jaren kan worden besteed. Daartoe zal in de Jaarre-
kening 2021 van de Stichting een Fonds op Naam worden opgenomen. 
 
 
Toelichting op de resultatenrekening 
 

Baten  2020  2019 

 € €  € 

Donaties en giften     

     

Donateurs  8.306  9.430 

     

Fondsen     

Katholieke St. Kadervorming 1.605    

Fonds Franciscus 18.500    

Van Peltfonds 660    

  20.765  40.763 

     

Collectes en bijdragen van kerken  1.604  3.092 

  30.675  53.285 

     

Subsidies     

Gemeente Renkum  2.500   

Provincie Gelderland  5.245   

  7.745  0 
 
De bijdragen van de Provincie Gelderland en van de Gemeente Renkum waren bedoeld voor de 
dekking van doorlopende lasten en extra activiteiten in het kader van de corona-pandemie. 
 

Activiteiten     

Deelnemersbijdragen  398  1.390 

Verhuur en diversen  0  0 

  398  1.390 
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Lasten  2020  2019 

  €  € 

Personeelskosten     

     
Salarissen    16.512 

Sociale lasten en pensioenpremie     4.511 

Ziekteverzuimverzekering    992 

    22.014 

Reis- en verblijfkosten    729 

    22.743 

Uitbesteed werk  30.463  26.175 

  30.463  48.918 
 
 
Jeroen van Slooten is sinds 2019 op ZZP-basis voor de Stichting werkzaam als coördinator. 
Initiatiefnemer Hans Lammers richt zich thans meer op  pastorale activiteiten en is in beperkter mate 
nog op ZZP-basis voor de Stichting werkzaam. 
 
 

  2020  2019 

 € €  € 

Huisvestingskosten     

Huur 4.567   10.000 

Kleine investeringen en aanschaffingen 562   0 

  5.129  10.000 
 
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 
had Vilente 31 december 2019 als einddatum opgenomen in het huurcontract. Nadien is die datum 
verschoven naar 30 juni 2020 en vervolgens definitief naar 31-12 2020. 
 

PR en voorlichting  232  4.583 

     

     
Werving en training vrijwilligers  2.876  1.972 

     

     
Organisatie- en kantoorkosten     
Bestuurskosten en representatie  208  100 

ICT, website en software  411  649 

Kosten administratie  169  677 

Overige kantoorkosten en assurantie  1.810  1.969 

Bankkosten  143  139 

  2.741   3.535 

     
Activiteiten     
Kosten inloop, lunches en ontvangsten  730  1.504 

Kosten thematische activiteiten  169  703 

  899   2.207 

     

Diversen     

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

De jaarstukken 2020 zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 19 februari 2021. 

 
Het bestuur,  
 
 
 
Y.A.J.M. van Kuijck   T.A.M. van der Meer     H.H. de Vries 
voorzitter   secretaris/wnd. penningmeester    
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Bijlage 
 

Organisatie Oase Oosterbeek eind 2020 
 
 
Bestuur 
- Yvo van Kuijck, voorzitter 
- Dick van der Meer, secretaris en wnd. penningmeester 
- Harry de Vries, lid 
 
Coördinatoren 
- Hans Lammers, initiatiefnemer en zingevingsbegeleider 
- 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 en bijeenkomsten zoals lezingen 
- bij groepen als de leesgroep en meditatiegroep 
- als fondsenwerver, webmaster en andere vormen van ondersteuning. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


