
 

 

ANBI-INFORMATIE DIACONAAL GASTENHUIS DE OASE. 

A. ALGEMENE GEGEVENS 

Naam ANBI    : Stichting de Oase 
Telefoonnummer   : 085-4898886 
RSIN/Fiscaalnummer   : 851804482 
KvK nummer    : 55654789 
Website adres    : www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
E-mail     : info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
Adres     : Hazersweg 81 
Postcode en plaats   : 3253 XE Ouddorp 
 
Stichting 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. 
 
B. DOELSTELLING 
 
De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit; een kleinschalig verblijf voor 

gasten die psychisch uit balans zijn en toe zijn aan een rustperiode. De Oase is een oord van rust, 

structuur, ontspanning en bezinning. Met hulp van pastoraat en psychosociale begeleiding werkt de 

gast tijdens zijn verblijf – van maximaal zes weken – aan herstel van de balans om het leven beter aan 

te kunnen.  Het diaconaal gastenhuis streeft naar een goede relatie met de kerkelijke thuisgemeente 

van de gast. De Oase is geen therapeutisch centrum. Doelgroep: gasten die psychisch uit balans zijn. 

Sprake is van milde psychosociale problematiek, waarbij door verschillende omstandigheden de balans 

tussen draagkracht en draaglast is verstoord.  

 
C. SAMENSTELLING BESTUUR 
 
Het bestuur van de Oase bestaat uit zeven leden vanuit de vier participerende kerkgenootschappen: 
Aan het bestuur is toegevoegd één adviseur die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
 
Naast het bestuur kent de stichting ook een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd, vooral over de identiteit en het doel van de stichting en de contacten met de 
samenwerkende kerken. De Raad van Advies bestaat uit vier leden vanuit elke participerende 
kerkgenootschappen één lid. 
 
Voor de namen van de bestuursleden en de raad van advies verwijzen wij u naar de website.  
 
D. BELEIDSPLAN 
 
De reformatorische identiteit is voor de Oase van essentieel belang. Dit komt tot uiting in 
(beleids)keuzes, personeelsbeleid en hulpverlening en samenwerking met anderen. Kwaliteit en 
identiteit zijn bij de Oase onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het beleidsplan ligt ter inzage bij het secretariaat van de Oase. 
 
E. BELONINGSBELEID 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur 

goedgekeurde kosten. De werknemers die (parttime) in dienst zijn van, of werkzaamheden verrichten 

voor de Oase ontvangen hiervoor een marktconform salaris. De vrijwilligers die werkzaamheden 

verrichten voor de Oase, mogen hun reiskosten declareren. 
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F. KORT VERSLAG ACTIVITEITEN EN FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 
De Oase was met een bezettingsgraad in 2019 van 81% (2018: 90%) goed bezet. Dit percentage is 
lager dan in 2018; dit heeft te maken met de gefaseerde groei naar 12 gasten. De gemiddelde 
wachttijd is minder dan 4 weken. In 2019 ontvingen we 103 gasten. Een zeventiental meldde zich aan 
voor een tweede verblijf. Gemiddeld verbleven de gasten 34 dagen in de Oase. 
 
Bijna twee derde van de gasten zijn zelfverwijzers. Een kwart van de gasten meldt zich aan via de 
hulpverlening en slechts 5% via de kerkelijke gemeente. Voor of tijdens het verblijf zoeken wij 
contact met bestaande hulpverlening, om zorg goed op elkaar af te stemmen en de juiste nazorg te 
kunnen organiseren. Desgewenst wordt contact opgenomen met het thuispastoraat. 
 
Onderstaand de verkorte staat van baten en lasten. De kolom realisatie geeft inzicht in de 
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom begroting 2020 geeft inzicht in de begrote 
ontvangsten en bestedingen in 2020.  
 
De ontvangsten bestaan uit de dagvergoedingen en giften van kerken en particulieren. De lasten 
bestaan  uit de kosten voor activiteiten en catering voor de gasten, personeelskosten, de huisvesting 
en algemene kosten. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserves en fondsen. 
 

Staat van baten en lasten (in euro’s) Begroting 
2020 

Realisatie 
2019 

Realisatie 
2018 

Baten    

    

Dagvergoedingen 206.388 242.494 116.907 

Giften kerken 122.794 143.393 161.180 

Giften particulieren   17.000   26.127 119.704 

Overige baten   25.000   67.718 100.382 

    

Totaal baten 371.182 479.732 498.173 

    

Lasten    

    

Activiteiten en catering   41.808   38.390   27.438 

Personeelskosten 160.950 163.161 119.340 

Huisvestingskosten 112.016 113.092 119.862 

Algemene kosten   20.900   23.847   31.752 

    

Totaal lasten 335.674 338.490 298.392 

    

Saldo   35.508 141.242 199.781 

 

 


