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Algemene informatie

De Oase is een kleinschalige voorziening 
voor gasten die psychisch en/of lichame-
lijk uit balans zijn en toe zijn aan een her-
stelperiode. 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 her-
stel van de balans, om het leven beter aan 
te kunnen. Naast individuele gesprekken 

zijn er groepsactiviteiten zoals de Bijbel-
besprekingen, de themabijeenkomsten en 
de creatieve workshops. 

De Oase ziet haar taak in het verlengde 
van de kerkelijke thuisgemeente en in 
relatie met eventuele hulpverlening aan 
de gast. Professionele gastbegeleiders 
bieden onze gasten de nodige begeleiding 
in deze belangrijke periode.

Naast de reguliere werkzaamheden 
door het bestuur stond 2017 in het 
teken van de voorbereiding van de 
ver- en nieuwbouw van de Oase en de 
eigendomsoverdracht. Tijdens deze 
voorbereidingen heeft het bestuur zich op 
allerlei wijze, maar met name financieel, 
gesteund gevoeld door de achterban. 
Hiervoor bestaat grote waardering.

De bouwwerkzaamheden zijn begin 
2018 gestart. Op de in 2017 vernieuwde 
website van de Oase wordt periodiek over 
de voortgang verslag gedaan. Tijdens 
de bouwwerkzaamheden kunnen in de 
locatie van de voormalige Mantelienge aan 
de Klarebeekweg te Ouddorp vijf gasten 
verblijven. Deze locatie is tijdelijk om niet 
ter beschikking gesteld door de Hersteld 
Hervormde Gemeente te Ouddorp. Op 
deze wijze kan het lenigen van nood – zij 
het tijdelijk op kleinere schaal – toch 
doorgaan.

Bijna vijftig vrijwilligers staan steeds 
klaar voor onze gasten. In 2017 hebben 
vrijwilligers in allerlei vorm ook 

publiciteitsactiviteiten georganiseerd, 
waarvan de opbrengst ten bate kwam van 
de Oase. Ook zijn presentaties over de 
Oase gegeven tijdens gemeenteavonden en 
regionale bijeenkomsten van bij de Oase 
betrokken kerken. Door het op deze wijze 
actief naar buiten treden, wordt benadrukt 
dat de Oase niet alleen van en door de 
kerken is, maar vooral voor de kerken. 
Tijdens interactieve vrijwilligersavonden 
wordt aandacht besteed aan belangrijke 
thema’s in het vrijwilligerswerk.

In een bijeenkomst van het bestuur en de 
Raad van Advies met vertegenwoordigers 
van de vier in de Oase deelnemende 
kerken is het meerjarenbeleid van de Oase 
opnieuw vastgesteld. Alle plaatselijke 
gemeenten van de vier kerken zijn hierover 
per brief geïnformeerd. 

In de samenstelling van het bestuur heeft 
zich in 2017 geen wijziging voorgedaan. 
In de Raad van Advies is vanuit de Oud 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
de heer C. van Stam toegetreden in de 
plaats van de heer P. Bregman. 

Werkzaamheden bestuur in 2017

De Oase is vrijwel steeds volledig bezet. De bezettingsgraad was 97%. 
In 2017 ontvingen we 75 gasten. Een negental meldde zich aan voor 
een tweede verblijf. Gemiddeld verbleven zij 35 dagen. 
Gasten waarderen hun verblijf. De gemiddelde tevredenheidsscore 
is 8,5. We zijn blij dat de gasten de Oase zeer waarderen. Zij merken 
regelmatig op dat hun verblijf ook in geestelijk opzicht tot zegen mag 
zijn. Dat stemt ons dankbaar. Een aantal gastervaringen staat op de 
website.

De Oase ligt in Ouddorp, vlak bij strand en duin. Een ideale plek voor 
een oase. Onze gasten komen uit het hele land. De afstand van thuis is 
helpend om echt afstand te nemen, maar ook nodig om tot rust en tot 
bezinning te komen. Dat kost tijd en inspanning. Vooral ook veel wils-
kracht van de gast om zich op het eigen proces en herstel te richten. 
Afstand is overigens geen belemmering voor het meeleven dat gasten 
ervaren vanuit de thuisomgeving en de kerkelijke gemeente. 

Gasten

Financiën
Financieel jaarverslag 2017

Staat van baten en 
lasten (in euro’s)

Realisatie 
2017

Realisatie 
2016

Baten € €

Dagvergoedingen   162.302   146.759 

Giften kerken*   315.538   122.258 

Giften particulieren   37.472   12.359 

Overige baten   58.179   26.024 

Totaal baten  € 573.491   € 307.400 

Lasten € €

Activiteiten en 
Catering

  30.445   30.458 

Personeelskosten   126.137   115.062 

Huisvestingskosten   90.444   96.430 

Algemene kosten   21.629   17.284 

Totaal lasten   € 268.655   € 259.234 

Saldo   € 304.836   € 48.166 

*Waarvan bestemd voor 
verbouwingskosten

 € 250.000 - 

Kengetallen 2017

Omschrijving Realisatie 
2017

Realisatie 
2016

Aantal gasten 75 67

Gemiddelde 
verblijfsduur 
(aantal dagen)

35 35

Bezettingsgraad 97% 95%

Dagtarief € 59,00 € 57,50

Aantal 
vrijwilligers 49 48

Aantal giften 
kerken 356 250

Gemiddeld 
giftbedrag kerken € 886,00 € 489,00

Aantal giften 
overig 400 168

Aantal bezoekers 
website 9288 9469

Aantal donateurs 79 77

Baten
dagvergoedingen
giften kerken
giften particulieren
overige baten

Lasten
activiteiten en 
catering
personeelskosten
huisvestingskosten
algemene kosten

8% 11%

47%34%

28%
7%

10%

55%

2017
2016

Aantal
gasten

75

67

Gemiddelde 
verblijfsduur

(aantal dagen)

35

35

Bezettings 
graad

97%

95%

De meerderheid van de gasten (85%) is vrouw. De mannen (15%) zijn in de minderheid. Een bekend verschijnsel; 
meer vrouwen dan mannen kampen met psychische klachten. Seksespecifieke eigenschappen (man-vrouw ver-
schillen) spelen een rol, evenals het verschil qua rolverdeling in gezin en werk. En wellicht ervaren mannen meer 
moeite dan vrouwen om open te zijn over hun problemen. Beiden weten zich welkom in de Oase.



Contactgegevens

Hazersweg 81
3253 XE Ouddorp
Tel. nr.: 085-4898886 
info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl
KvK nummer 55654789
Bankrekening NL15 INGB 0007290852

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

De Oase is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI: RSIN nummer: 851804482). 
De stichting heeft een bestuur dat is samen-
gesteld uit leden van de in de Oase deelne-
mende kerken. Het bestuur wordt terzijde 
gestaan door een vaste adviseur, de coördina-
tor 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 (= de coördina-
tor, de pastoraal werker, de gastbegeleiders en 
de vrijwilligerscoördinator) is verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de gasten, waarbij de 
vrijwilligerscoördinator het aanspreekpunt is 
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 (€ 0,28 per kilometer). 

Klachtencommissie
De Oase heeft een eigen klachtenregeling. 
Deze staat op de website van de Oase. In 
2017 waren er geen klachten.

Principes
goed bestuur

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.

De Oase heeft het Keurmerk Christelijke Zorg. Dit Keurmerk is 
ontwikkeld op initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen. Het is een  
kwaliteitskeurmerk dat de hulpvrager verzekert van goede en toegankelijke 
zorg vanuit een christelijke visie. Het is speciaal bedoeld voor instellingen 

die zich bezighouden met hulpverlening of zorg waar levensbeschouwelijke identiteit een 
grote rol speelt. 


