Proeftuin
Ze zit tegenover me. Hanna, een
veertiger. Tijdens ons gesprek
komen we bij het thema Grenzen. De
bespreking had haar de ogen geopend.
Hoe vaak ging ze over haar grenzen?
Haar man, haar werkgever, haar…
Altijd voelt ze zich tekort schieten
bij de ander, alsof ze nooit genoeg
doet. Grenzeloos voelt dat, angstig
ook. De bespreking in de groep gaf
herkenning. Ook anderen worstelen

De Oase:
ermee. We praten erover door. “We
zijn geen speelbal van anderen. Nee,
je mag je grens aangeven. We zijn
immers beperkte mensen. Handel
daar naar. Zie de Oase als proeftuin.
Juist hier – in een veilige omgeving –
kun je aan de slag met het beoefenen
van assertiviteit. Wie weet, lukt het je
in de thuissituatie dan ook”, noem ik.
Aart van Wolfswinkel, coördinator

Principes goed bestuur
De Oase is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI: RSIN nummer:
851804482). 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.
De coördinator heeft een leidinggevende
rol op zorginhoudelijk en organisatorisch
vlak. Hij functioneert als schakel tussen
het werkveld en het bestuur. Het kernteam (= pastoraal werker, gastbegeleider

en coördinator) is verantwoordelijk voor
de begeleiding van de gasten. De vrijwilligerscoördinator is het aanspreekpunt
voor de vrijwilligers.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben recht op vergoeding van gemaakte kosten. De (parttime) werknemers
ontvangen een marktconform salaris.
Vrijwilligers en bestuursleden mogen
hun reiskosten declareren (€ 0,19 per
kilometer).

Klachtencommissie

“Dank voor de steun die ik
kreeg. Het gesprek over ons
huwelijk heb ik echt als
een eyeopener ervaren.”

De Oase heeft een eigen klachtenregeling. Deze staat op de website van de
Oase. De Klachtencommissie heeft
haar werkzaamheden in 2015
aangevangen.

De Oase, een unieke mix van liefdevolle
warmte, betrokken professionaliteit en
pastorale bewogenheid!
• Drinkplaats voor dorstigen
• Voedingsplaats voor hongerigen
• Rustplaats voor vermoeiden
• Verkoeling na de hete woestijnzon
• Verwarming na de koude woestijnnachten
• Beschutting na hevige zandstormen
• Verzachting van pijnlijke wonden

• Ontmoeting met woestijnreizigers
• Onderwijzing over de woestijngevaren
• Reisleiding voor de verdere woestijnreis
• Heenwijzing van ‘duindoorn’ naar
‘doornenkroon’ naar ‘de overste
Leidsman en Voleinder des geloofs, Die voor de vreugde die Hem
voorgesteld was, het kruis heeft
verdragen en de schande veracht’.
Gast de Oase

Financiën 2015

Contactgegevens

Gelet op de beperkte omvang en de
noodzaak van professionele begeleiding
is voor een sluitende exploitatie bij een
volledige bezetting een dagvergoeding
van € 115,- noodzakelijk. We anticiperen
echter op de ontvangst van giften,
zodat we in 2015 een dagvergoeding
van € 56,50 in rekening brachten. Dit is
voor een deel van de gasten een hoog
bedrag, zodat de hulp van de plaatselijke
diaconieën hierbij noodzakelijk blijft.

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

In 2015 werd opnieuw gewerkt aan het
verbeteren van de financiële positie
van de Oase. Financiële steun werd
ontvangen van vele diaconieën en
particulieren uit onze achterban.
Allerlei acties werden gehouden,
waarbij de opbrengst ten goede kwam
van de Oase. Op de website werd
hiervan periodiek verslag gedaan. In
familiebladen en kerkelijke bladen
werd de Oase onder de aandacht
gebracht. Het aantal donateurs is
gegroeid tot 70.

diaconaalgastenhuisdeoase.nl
KvK nummer 55654789
Bankrekening NL15 INGB 0007 2908 52

De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische
identiteit en 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
2015

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 het verblijf aan
herstel van de balans, om het leven
beter aan te kunnen. Naast individuele

gesprekken zijn er groepsactiviteiten,
zoals de Bijbelbesprekingen en de
creatieve workshops.

Gasten
Veel gasten worstelen al jaren en kloppen – eigenlijk tegen wil en dank
– aan bij de Oase. De Oase staat niet op zich, maar zoekt altijd het

Door het bestuur is ds. A.J. de Waard
benoemd tot pastoraal werker per 1
juni 2015. Hij vervangt hiermede ds. C.
Oorschot. Tevens is de heer drs. J.C.
Drooger benoemd tot lid van het bestuur
in de vacature, die was ontstaan door de
benoeming van de heer drs. A. van Wolfswinkel tot coördinator van de Oase. Mw.
L. Grootenboer is benoemd tot vrijwilligercoördinator van de Oase. Zij vervangt
mw. A. Hofman, die haar werkzaamheden
beëindigde per 1 maart 2015.
In 2015 is de strategische verkenning
met betrekking tot de toekomstbestendigheid (van de exploitatie) van de Oase
uitgewerkt. Vastgesteld is, dat blijvende
behoefte bestaat aan de Oase en dat
draagvlak bestaat voor een verdere uitbreiding. Samen met de Raad van Advies
en de deputaatschappen en commissie
van de in de stichting participerende
kerken zijn afspraken gemaakt over deze
verdere uitbreiding. De voorbereiding van
een uitgewerkt voorstel met betrekking tot
verbouw of nieuwbouw loopt.

man
vrouw

contact met bestaande hulpverlening en het thuispastoraat. Nagenoeg
elke gast ontvangt bezoek van het thuispastoraat gedurende hun
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verblijf in de Oase. We zijn blij met deze belangstelling vanuit de

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 2015
De Oase is vrijwel steeds volledig bezet.
De bezettingsgraad nam toe tot 96%. Er
is inmiddels sprake van een structurele
– in tijd fluctuerende – wachtlijst als
gevolg van de toegenomen bekendheid
van de Oase binnen de achterban. Gezien
de wachtlijst en vooral ter leniging
van de bestaande nood is besloten tot
uitbreiding van de Oase. Voor dat doel
wordt begin 2016 een portacabin met
twee kamers geplaatst op het terrein
van de Oase. Deze eerste stap brengt het
aantal kamers op 8.

“Gelukkig gaat het nu beter.
Ik zie het dan ook als een
besturing dat ik naar de
Oase ben gegaan, terwijl
ik in gedachten allang
was afgehaakt.”

kerkelijke thuisgemeente.

Aantal
gasten: 65

In 2015 ontvingen we 65 gasten. Een achttal meldde zich aan voor een
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tweede verblijf. Gemiddeld verbleven zij viereneenhalve week. Bijna de
helft van de gasten is tussen de 40 en 60 jaar. Dat is niet verwonderlijk.
18-40 jaar
40-60 jaar
60+

Juist in deze levensfase komen verschillende taken en verantwoorde-

Ruim veertig vrijwilligers staan steeds
klaar voor onze gasten. Tijdens drie
vrijwilligersavonden is aandacht besteed
aan belangrijke thema’s in het vrijwilligerswerk.

Tuinwerk

De Oase ligt op een ruim perceel. Dat
vergt het nodige tuinonderhoud. Vanaf het
vroege voorjaar zijn onze tuinvrijwilligers
wekelijks rond de Oase te vinden. Dankzij
hun inspanning ligt de Oase er verzorgd
bij. Vrijwilligers betekenen veel voor de
Oase. Zonder hen zou de Oase niet kunnen bestaan.
Lieneke Grootenboer,
vrijwilligerscoördinator

Keurmerk
Christelijke Zorg

lijkheden samen.
Gasten waarderen hun verblijf. De gemiddelde tevredenheidsscore
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is 8,7. We zijn blij dat gasten aangeven de Oase zeer te waarderen.

Na een intensief traject
heeft de Oase
het Keurmerk
Christelijke
Zorg verkregen. Een belangrijke
mijlpaal in de korte geschiedenis
van de Oase. Het Keurmerk is
ontwikkeld op initiatief van Pro
Life Zorgverzekeringen. Veel
mensen hechten er waarde aan
dat de specifieke kenmerken van
organisaties zichtbaar zijn. Dat
geldt niet alleen voor de professionele kwaliteit van een organisatie, maar ook voor haar levensbeschouwelijke overtuiging. Het
Keurmerk is speciaal bedoeld
voor instellingen die zich bezig
houden met hulpverlening of
zorg waar levensbeschouwelijke
identiteit een grote rol speelt. Het
Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk dat de hulpvrager verzekert
van goede en toegankelijke zorg
vanuit een christelijke visie.
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Zij merken regelmatig op dat hun verblijf ook in geestelijk opzicht tot

Leeftijdverdeling

zegen mag zijn. Dat stemt ons dankbaar. Een aantal gastervaringen
staat op de website.
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Financiën
Financieel jaarverslag 2015
Staat van baten en
lasten (in euro’s)

Realisatie
2015

Realisatie
2014

€

€

Dagvergoedingen

118.491

112.616

Giften kerken

111.976

100.289

Baten

Giften particulieren

9.267

14.134

32.586

14.137

€ 272.320

€ 241.176

€

€

Activiteiten en
Catering

27.528

26.952

Personeelskosten

99.322

90.583

Huisvestingskosten

91.990

92.786

Algemene kosten

20.413

24.215

Overige baten
Totaal baten
Lasten

Totaal lasten
Saldo

3%

Kengetallen 2015
Realisatie
2015

Realisatie
2014

Aantal gasten

65

59

Gemiddelde
verblijfsduur
(aantal dagen)

31

35

96%

91%

€ 56,50

€ 54,50

Aantal
vrijwilligers

41

40

Aantal giften
kerken

244

201

Omschrijving

Bezettingsgraad
Dagtarief

Gemiddeld
giftbedrag kerken
Aantal giften
overig

€ 239.253

€ 234.536

Aantal bezoekers
website

€ 33.067

€ 6.640

Aantal donateurs

€ 459,00

€ 463,00

156

227

9527

6744

70

61

12%
41%

44%

Baten
dagvergoedingen
giften kerken
giften overig
overige baten
7% 12%

39%

42%

Lasten
activiteiten en
catering
personeelskosten
huisvestingskosten
algemene kosten

