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Algemene informatie
De Oase is een kleinschalige voorziening
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

Bijbelbesprekingen, themabijeenkomsten
en creatieve workshops.
De Oase is een diaconaal project van, voor
en door de aan de Oase verbonden kerken.
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.

Werkzaamheden bestuur in 2021
Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen
was er in het voorjaar van 2021 een uitbraak
van Corona in de Oase, waardoor besloten
moest worden tijdelijk te sluiten. Dit laat de
kwetsbaarheid zien van ons menselijke handelen en onderstreept onze afhankelijkheid
van de Heere God.
Ook in het afgelopen jaar heeft het bestuur
van de Oase zich beraden over een eventuele
tweede vestiging, elders in het land. De Oase
is daartoe bereid en wil hierin investeren als
blijkt dat het nodig en mogelijk is. In 2021 was
hier op basis van de wachtlijst en de wachttijd geen aanleiding toe. Wel past het binnen
de koers van het bestuur dat er, gezien maatschappelijke ontwikkelingen, op termijn (bin-

nen 5 jaar) behoefte kan zijn aan een tweede
vestiging. In 2021 zijn gesprekken geweest
met diverse initiatieven in het land, maar is het
niet tot een samenwerking gekomen.
De samenstelling van het bestuur is in 2021
gewijzigd: voorzitter de heer J.W. Weijers trad
terug als bestuurslid. Vanaf het begin was hij
bij de Oase betrokken, al vanuit de werkgroep
die in 2012 aan de wieg van de Oase stond.
Het bestuur is de heer Weijers dankbaar voor
het vele verrichte werk en voor wat hij voor de
Oase heeft betekend. Hij is opgevolgd door de
heer J.A. Nobel.
De samenstelling van de Raad van Advies is
ongewijzigd.

Gasten
In 2021 kwamen 107 gasten voor een periode van
rust en herstel naar de Oase. Hiermee steeg de
bezettingsgraad tot 85%. Ondanks de coronapandemie konden we meer mensen een verblijf
bieden dan in 2020. In april moest de Oase gedurende bijna twee weken sluiten vanwege een
uitbraak van Covid19. De impact was groot, zowel
op de gasten als het team. Ook als Oase zijn we
kwetsbaar. Zo’n periode versterkt het besef van
afhankelijkheid van Gods trouwe zorg. Gelukkig
konden we, mede dankzij de steun van onze vrij-

willigers, weer terug naar een normale bezetting.
Zeventien gasten meldden zich voor een herhaald
verblijf.
Overigens worden lang niet alle hulpvragen gehonoreerd. Slechts een derde van de aanmeldcontacten mondt uit in een werkelijk verblijf. Om
verschillende redenen wordt afgezien van verblijf,
zoals crisisgevoeligheid, lichamelijke beperkingen of geen aansluiting qua identiteit. Ook kan
sprake zijn van relatief milde klachten, waarbij al-

Reden voor aanmelding

ternatieven voldoende helpend zijn. Het onderstreept
het belang van een professionele eerste inschatting
van een aanmelding. Vanuit de Oase denken we actief mee met de potentiële gast, zodat deze al dan
niet bij de Oase de beste hulp krijgt.
In 2020 ontvingen we relatief meer mannen dan
voorheen. In 2021 daalde hun aandeel (18%) echter
weer. Dit in tegenstelling tot het vermeende verband
met de coronapandemie. In de gesprekken met onze
gasten ervaarden we evenwel de invloed van Covid19,
zich uitend in eenzaamheid, angst en depressie,
rouw en verlies, financiële zorgen en een overbelaste thuissituatie. Misschien dat ook de toename van
relatieproblemen in brede zin (in 2020 12% en in 2021
23%) als reden van aanmelding te verklaren is door
de coronapandemie. Het gaat om kleine aantallen,
die echter in lijn zijn met epidemiologisch onderzoek.
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Gasten zijn zeer tevreden over hun verblijf in de Oase.
De gemiddelde tevredenheidsscore is een 9,0. Wat
opvalt is de waardering voor de inzet van onze vrijwilligers. Zij zijn het gezicht van de Oase. Daarnaast
is er brede waardering voor het pastoraat en de psychosociale begeleiding. Er is oog voor hart, hoofd en
handen. Juist de combinatie ervan blijkt meerwaarde te bieden en mag tot zegen zijn voor onze gasten.

Financiën:
De Oase mocht 2021 afsluiten met een overschot.
Hoewel onze verblijfsbijdrage niet kostendekkend
is, mochten we ook in 2021 de meelevendheid van

Financieel jaarverslag 2021
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kerkelijke gemeenten, bedrijven en particulieren,
alsmede de creatieve inzet van onze vrijwilligers
en activiteitencommissie opmerken.

Kengetallen 2021
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€

€

Aantal gasten

107

96

Dagvergoedingen

228.940

206.966

Giften kerken

158.397

168.221

Gemiddelde
verblijfsduur
(aantal dagen)

35

33

Giften particulieren

32.207

31.440

84%

73%

Overige baten

39.859

33.344

€ 64,00

€ 63,00

€ 459.403

€ 439.971

65

€

Aantal
vrijwilligers

62

€
37.306

34.652

Aantal giften
kerken

289

291

Personeelskosten

180.692

172.143

€ 467,96

€ 578,08

Huisvestingskosten

173.876

107.735

259

305

24.687

22.720

€ 416.561

€ 337.250

Aantal bezoekers
website

9.895

9.397

€ 42.842

€ 102.721

Aantal donateurs

77

78

Totaal baten
Uitgaven
Activiteiten en
Catering
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Totaal lasten
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Principes
goed bestuur

Contactgegevens
Diaconaal gastenhuis de Oase

De Oase is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (RSIN nummer: 851804482). De
stichting heeft een bestuur, samengesteld uit
leden van de in de Oase deelnemende kerken.
Sinds 2020 is sprake van bestuur op hoofdlijnen
op basis van een portefeuillemodel. Het bestuur
wordt terzijde gestaan door 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. De coördinator,
pastoraal werker en gastbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de gasten. De
vrijwilligerscoördinator is aanspreekpunt voor de
vrijwilligers en de secretaresse ondersteunt kernteam en bestuur bij organisatorische en uitvoerende werkzaamheden. Het vrijwilligersbestand bleef
in 2021 op peil. Meer dan zestig vrijwilligers staan
steeds klaar voor onze gasten. Een groot aantal
van hen is vanaf het begin aan de Oase verbonden.
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
2021 zijn door de Klachtencommissie geen
klachten ontvangen en afgewikkeld.

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

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.

De Oase heeft het Certificaat 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.

