Vrijwilligers
Waarom ben je vrijwilliger? Tijdens
de informatieavond over de Oase in
het najaar was een aantal vrijwilligers
bereid om hun motivatie toe te lichten.
Daardoor kregen we niet alleen een
indruk van de Oase, maar vooral ook
een kijkje in hun hart dat openstaat
voor de Oase met hun gasten. Hun
leeftijd speelt daarbij geen rol. Ze
willen graag iets voor hun medemens
in nood betekenen.

Bijbelbespreking
Uit de reacties van de gasten blijkt
wel hoe waardevol ze zijn. De
vrijwilligers krijgen geen financiële
beloning voor hun inspanning, maar
de dankbaarheid van de gasten en de
vreugde om te kunnen geven is voor
hen voldoende beloning om zich in te
zetten voor de Oase.
Arina Hofman,
vrijwilligerscoördinator

Principes goed bestuur
De Oase is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI: RSIN nummer:
51804482). De stichting heeft een bestuur,
dat is samengesteld uit leden van de in de
Oase deelnemende kerken. Het bestuur
wordt terzijde gestaan door een vaste
adviseur, de coördinator en de Raad van
Advies. Deze Raad is vooral betrokken bij
identitaire zaken. Meer informatie kunt u
vinden op de website.
De coördinator heeft een leidinggevende
rol op zorginhoudelijk en op organisatorisch/operationeel vlak. Hij functioneert
als schakel tussen de Oase en het bestuur.

“Hier heb ik ervaren
hoe goed een hartelijk
woord, een compliment
kan doen.”

Mijn pastorale werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het leiden van de
wekelijkse Bijbelstudie en het voeren
van pastorale gesprekken. Het Woord
staat centraal. Meermalen schenkt de
Heere kennelijk Zijn zegen. Tijdens een
gesprek haalde ik een tekst aan die de
gast merkbaar trof. Toen ik vroeg wat er
was, zei ze: ‘Dit is onze trouwtekst, die
zoveel betekenis kreeg in mijn leven’.
We raakten erover in gesprek. Als

herder en leraar in een gemeente waren
er vele honderden schapen aan mijn
zorgen toevertrouwd. In de Oase mag ik
er zes - die wonden hebben opgelopen
tijdens de woestijnreis die het leven is intens met het Woord Gods begeleiden.
Met als kernboodschap: ‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn
leven voor de schapen’ (Joh. 10:11).
Ds. C. Oorschot, pastoraal werker
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Contactgegevens

Het kernteam - bestaande uit pastoraal
werker, gastbegeleider en coördinator - is
verantwoordelijk voor het primaire proces,
namelijk het bieden van goede zorg aan de
gasten. De coördinator is aanspreekpunt
voor de andere leden van het kernteam en
de vrijwilligerscoördinator. De gastbegeleider is verantwoordelijk voor de psychosociale begeleiding; de pastoraal werker voor
het pastoraat. De vrijwilligerscoördinator is
aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Gelet op de beperkte omvang en
de noodzaak van professionele
begeleiding is voor een sluitende
exploitatie bij een volledige bezetting
een dagvergoeding van € 120,00
noodzakelijk. We anticiperen
echter op de ontvangst van giften
van kerkenraden en particulieren,
zodat we in 2014 bij onze gasten
een dagvergoeding van € 54,50 in
rekening brachten.

Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886
Email: info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
Aanmelden via: aanmelding@

Beloningsbeleid

Dit is voor een deel van de gasten
een hoog bedrag, zodat de hulp van
de plaatselijke diaconieën hierbij
noodzakelijk is. De praktijk wijst
uit dat de diaconie samen met het
betrokken gemeentelid hiervoor een
oplossing vindt. Wij willen voorkomen
dat gasten om financiële redenen
niet bij ons kunnen verblijven.

In de statuten is opgenomen dat de leden
van het bestuur als zodanig geen beloning
genieten voor hun werkzaamheden. Zij
hebben recht op vergoeding van gemaakte
kosten. De (parttime) werknemers ontvangen een marktconform salaris. Vrijwilligers mogen hun reiskosten declareren (€ 0,19
per kilometer).

diaconaalgastenhuisdeoase.nl
KvK nummer 55654789
Bankrekening NL15 INGB 0007290852

Het diaconaal gastenhuis de
Oase is een initiatief van de
Gereformeerde Gemeenten,
de Hersteld Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Gemeenten
in Nederland en de Oud
Gereformeerde Gemeenten
in Nederland.

Stichting de Oase is aangemerkt
als ANBI. Giften zijn daardoor
fiscaal aftrekbaar.

Jaarverslag
2014

Algemene informatie
De Oase is een kleinschalig verblijf voor
gasten die psychisch en/of lichamelijk
uit balans zijn en toe zijn aan een
herstelperiode. De Oase is een oord van
rust, structuur, ontspanning en bezinning
en heeft een landelijke functie. Met hulp
van pastorale en psychosociale begeleiding
werkt de gast tijdens zijn verblijf aan
herstel van de balans, om het leven
beter aan te kunnen. Naast individuele

gesprekken zijn er groepsactiviteiten,
zoals de Bijbelbespreking en de creatieve
workshops.
De Oase ziet haar taak in het verlengde
van de kerkelijke thuisgemeente en in
relatie met eventuele hulpverlening van
de gast. Professionele gastbegeleiders
bieden onze gasten de nodige begeleiding
in deze belangrijke periode.

Werkzaamheden bestuur in 2014

“Tijdens de themaochtend
over relaties zag ik in
hoeveel sommige mensen
voor me betekenen, terwijl
ik dacht het alleen te
moeten dragen.”

Gasten
In 2014 ontvingen we 59 gasten. Een enkeling meldde zich aan voor een

man
vrouw

tweede verblijf. Gemiddeld verbleven zij vijf weken. Hieruit blijkt dat de
Oase duidelijk in een behoefte voorziet. Bijna de helft van de gasten is
tussen de 40 en 60 jaar. Dat is niet verwonderlijk. Juist in deze levensfase
een opgroeiend gezin, ziekte in de familie, pijn uit het verleden, dreigend

Aantal
gasten: 59

baanverlies; stressfactoren waardoor de balans tussen draagkracht en
draaglast makkelijk onder druk komt te staan. Veel gasten worstelen al

In 2014 is in het bijzonder gewerkt aan
het verbeteren van de financiële positie van de Oase. Financiële steun is
ontvangen van vele diaconieën uit onze
achterban. In familiebladen en kerkelijke
bladen is de Oase onder de aandacht
gebracht en is het worden van donateur
aanbevolen. Allerlei acties zijn gehouden,
waarbij de opbrengst ten goede komt van
de Oase. Op de website wordt hiervan
verslag gedaan.
Op 5 april 2014 is de nieuwe accommodatie Eb & Vloed in gebruik genomen
en is gebouwd met de hulp van zo’n 20
vrijwilligers, die met elkaar bijna 1.000
uren hebben gewerkt aan de totstandkoming, en wordt gebruikt voor diverse

activiteiten, waaronder het houden van
workshops.
Door het bestuur is ds. C. Oorschot
benoemd tot tijdelijk pastoraal werker. Hij
vervangt ds. L. Krooneman, die zijn werkzaamheden per eind mei beëindigde. Tevens is de heer A. van Hattum benoemd
tot lid van het bestuur in de plaats van de
heer G. Schalk.
Eind 2013 werd besloten tot de benoeming van de heer A. van Wolfswinkel tot
tijdelijk coördinator om de dagelijkse
operationele werkzaamheden te coördineren en de doorgroei naar een toe-
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jaren en kloppen – eigenlijk tegen wil en dank – aan bij de Oase. Gasten
waarderen hun verblijf; de gemiddelde tevredenheidsscore is 8,5.

komstbestendig diaconaal gastenhuis te
bewerkstelligen. Per 1 januari 2015 is hij
definitief benoemd tot coördinator. Doordat hij is teruggetreden als bestuurslid,
heeft het bestuur één vacature.

pen en commissie van de in de stichting
participerende kerken in oriënterende
zin gesproken. De voorbereiding van een
uitgewerkt voorstel loopt. In 2015 vindt
hierover besluitvorming plaats.

In het voorjaar 2014 heeft het bestuur
bij de overgang van de startfase naar
de consolidatiefase stil gestaan bij de
toekomstbestendigheid (van de exploitatie) van de Oase. Hierover is met de
Raad van Advies en de deputaatschap-

Veertig vrijwilligers staan klaar voor onze
gasten. Toerusting is belangrijk.
Tijdens vrijwilligersavonden is aandacht
besteed aan ‘Huiselijk geweld’ en het
thema ‘Grenzen’.

18-40 jaar
40-60 jaar
60+

De Oase is vrijwel altijd bezet. Vanaf de start in juli 2013 nam de bezettingsgraad toe tot 92%. Eind 2014 was sprake van een korte wachttijd.
Dit als gevolg van de toegenomen bekendheid van de Oase binnen de
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achterban. De Oase staat niet op zich, maar zoekt het contact met reeds
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bestaande hulpverlening en het thuispastoraat. We zijn blij met de belang-

Gasten van de Oase worstelen met de
balans tussen draagkracht en draaglast.
We zijn blij dat gasten aangeven de Oase
zeer te waarderen. Zij merken regelmatig
op dat hun verblijf ook in geestelijk
opzicht tot zegen mag zijn.
Dat stemt ons dankbaar.

48

komen verschillende taken en verantwoordelijkheden samen. De zorg voor

stelling vanuit de kerkelijke thuisgemeente. Nagenoeg elke gast ontvangt
bezoek van het thuispastoraat gedurende hun verblijf in de Oase.

Staat van baten en
lasten (in euro’s)

antwoord had ze niet gekregen. Toch
was er rust ontstaan. Het Woord deed
kracht. Dankzij het dagboekstukje bij
de dagopening over Psalm 10:14: ‘Gij
ziet het immers, want Gij aanschouwt
de moeite en het verdriet, opdat men
het in Uw hand geve.’ Als een herinnering aan wat de Heere haar na het
overlijden van haar man had laten
zien. Toen een levensles, nu weer!

Realisatie
2014

Realisatie
2013

Dagvergoedingen

112.616

41.531

Giften kerken

100.289

Giften particulieren
Overige baten

€ 241.176

€ 140.040

Aart van Wolfswinkel, coördinator

Totaal baten

Realisatie
2014

Realisatie
2013

(6 maanden)

Aantal gasten

59

28

70.613

Gemiddelde
verblijfsduur
(aantal dagen)

37

32

14.134

26.753

Bezettingsgraad

92%

75%

14.137

1.144

€ 54,50

€ 49,50

Aantal
vrijwilligers

40

41

Aantal giften
kerken

206

163

Activiteiten en
Catering

26.952

Personeelskosten

90.583

67.712

Huisvestingskosten

92.786

70.405

Algemene kosten

24.215

21.925

Saldo

Omschrijving

(12 maanden)

Lasten

Totaal lasten

6% 6%

Kengetallen 2014

Baten

Veel van onze gasten worstelen met
levensvragen. Met zielenraadsels over
het hoe en waarom.
Ik denk aan die jonge vrouw. Haar
man was overleden, een dochtertje
kampt met een chronische ziekte.
Ze staat er alleen voor. De afgelopen
twee jaar trokken een wissel op haar
gezondheid. Op geestelijk vlak was
ze alles kwijt en tobt ze met de vraag:
‘Waarom straft de Heere en ervaar ik
Hem niet meer?’. Na een paar weken
Oase vraag ik er naar. Een concreet
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Financiën
Financieel jaarverslag 2014

Levensles

Leeftijdverdeling

17.022

Dagtarief

Gemiddeld
giftbedrag kerken
Aantal giften
overig

€ 234.536

€ 177.064

Aantal bezoekers
website

€ 6.640

€ -37.024

Aantal donateurs

€ 487,00

€ 520,00

227

25

6744

5135

61

41%

47%

Baten
dagvergoedingen
giften kerken
giften overig
overige baten

10% 11%

40%

39%

Lasten
activiteiten en
catering
personeelskosten
huisvestingskosten
algemene kosten

