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Voorwoord en inleiding
Oase is een geloofsgemeenschap van mensen die geloven en vertrouwen dat de
woorden van de Bijbel en de lessen van Jezus belangrijk blijven voor de samenleving.
En dat het dus nodig is om deze woorden te plaatsen in de samenleving van déze tijd,
in woorden van déze tijd, vernieuwend, vitaal, eigentijds. De gemeenschap is ontstaan
vanuit katholieken uit de verschillende parochies in Veldhoven, maar wil iedereen
welkom heten die geinteresseerd is in onze manier van omgaan met de Bijbel en het
geloof. Bovendien vinden we het belangrijk om verbinding te zoeken met andere
gelovigen, en zijn dus sterk oecumenisch gericht.
Oase wil de boodschap van het Bijbel in diverse vormen samen ontdekken, bespreken
en beleven. En daartoe zullen we blijven samenkomen in vertrouwde en nieuwe
vormen.
Begin 2016 startten de activiteiten van Oase. Na een viering in de H. Jozefkerk door de
gebedsgroep bleek dat de manier van vieren en voorbereiden, welke al jaren
gebruikelijk was in met name Christus Hovenier, niet langer geaccepteerd werd door
de waarnemend pastoor van de nieuwe Christus Koning parochie. In verdere
gesprekken werd duidelijk dat er inhoudelijke beperkingen zouden worden opgelegd
aan de gebedsgroep binnen de parochie. Toen is besloten om zelfstandig buiten de
parochie verder te gaan.
Daarna is er hard gewerkt om de zelfstandige geloofsgemeenschap Oase op te
tuigen. De officiële oprichting van de Stichting, inschrijving bij de Kamer van
Koophandel, openen bankrekening, het verkrijgen van de ANBI-status en het
aanmaken van een website heeft veel tijd en energie gekost. In de vorm van
contribuanten-vergaderingen zijn alle mensen van Oase geïnformeerd over de
voortgang en zijn hun ideeën meegenomen in verdere uitvoering.
Daarnaast is een flinke groep mensen bezig geweest met het hart van Oase: de
geloofsactiviteiten. Allereerst natuurlijk de bijzondere vieringen! En vervolgens de
inspirerende bezielingsavonden: de muziek-avonden en de geloofsgesprekken.
We willen iedereen bedanken die zich dit jaar actief heeft ingezet - van koffie, muziek,
bloemen, tot aan viering en kinderwoorddienst . Dank voor alle
gemeenschapsvorming en activiteiten in Oase. En dank aan allen die zich
interesseerden in Oase en die we mochten ontvangen in onze vieringen en
evenementen.
Een speciaal woord van dank voor de Immanuelkerk en de protestantse gemeente
Veldhoven, die ons zeer warm onderdak heeft geboden, en waarmee we ook zeer fijn
hebben samengewerkt. Voor 2017 zien we uit naar verdere samenwerking en nieuwe
initiatieven.
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Activiteiten van Oase in 2016
Vieringen
In 2016 stond de jaarkalender vol met
maandelijkse vieringen, zowel eigen Oasevieringen als ook oecumenische diensten in
samenwerking met de Immanuelkerk. De
werkgroep heeft elke viering gezamenlijk
voorbereid, waarbij de twee wisselende
voorgangers voornamelijk de viering opstellen en
organiseren.
Voor de oecumenische vieringen is
samengewerkt met de voorgangers van de
Immanuelkerk.

Bij vrijwel elke Oase-viering was dit jaar ook een
KinderWoordDienst georganiseerd waar de
kleinsten onder ons aan de hand van het thema
van de viering (bijbel)verhalen hoorden,
gesprekken voerden en actief aan het knutselen
gingen.
Datum

Typ e

Thema

Locatie

9-1-2016

Oaseviering

Samen op weg gaan

H. Jozef

13-2-2016

Oaseviering

Geroepen om de weg te gaan…

Immanuelkerk

23-3-2016

Oecumenische viering

Aswoensdag

Immanuelkerk

30-4-2016

Oaseviering

Immanuelkerk

28-5-2016

Oaseviering

Mijn vrede geef ik jou, maar niet
cadeau
Zijn roep handen en voeten geven

18-6-2016

Oaseviering

De Vreugde voert ons naar dit huis

Immanuelkerk

16-7-2016

Oaseviering

Leef je in…

Immanuelkerk

20-8-2016

Oaseviering

Span je in!

Immanuelkerk

17-9-2016

Oaseviering

Kun jij ook zo verl angen naar Vrede?

Immanuelkerk

22-10-2016

Oaseviering

Bidden, hoe doen wij dat…

Immanuelkerk

19-11-2016

Oaseviering

In het licht van Allerzielen

Immanuelkerk

30-11-2016

Oecumenische viering

Adventsviering

Immanuelkerk

7-12-2016

Oecumenische viering

Adventsviering

Immanuelkerk

14-12-2016

Oecumenische viering

Adventsviering

Immanuelkerk

17-12-2016

Oaseviering

Immanuelkerk

21-12-2016

Oecumenische viering

Op weg naar Kerstmis; samen met
Zanggroep Amice en kinderkoor De
Hoveniertjes
Adventsviering
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Op het einde van het jaar werd de Kerst goed gevierd. Allereerst met een prachtige
Kerstviering in de Immanuelkerk, waarin twee koren de dienst opluisterden. De viering
werd enorm goed bezocht van jong tot oud.
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Bezielingsavonden
Toen in de eerste helft van het jaar, de bestuurlijke en organisatorische zaken op orde
raakten en de vieringen reeds succesvol liepen, werd het tijd om de overige ambitie
van Oase gestalte te geven; namelijk het samenkomen in andere vormen rondom een
thema, muziek, een film, etc. De werkgroep Bezieling werd opgericht en daarin
vormden zelf al snel levendige ideeën van wat er in de tweede helft van het jaar
aangeboden zou kunnen worden.
In het najaar werden 2 muziekavonden georganiseerd. De derde voor 2017 ligt in het
verschiet. Deze avonden vonden plaats in de kerkzaal en werden geleid door Karin van
Tuell. Ze nam ons mee door de muziek en liet deze leven door in te gaan op de
verhalen erachter.
Datum

Typ e

Thema
Them a
e

Locatie

7-9-2016

Muziekavond

De 3 Symphonie van Mahler

Immanuelkerk

11-10-2016

Bezielingsavond

Immanuelkerk

17-11-2016

Bezielingsavond

15-12-2016

Muziekavond

7 maal jezelf overstijgen: Lastige
mensen geduldig verdragen…
7 maal jezelf overstijgen: Bidden voor
levenden en doden
Het verhaal achter kerstmuziek

Immanuelkerk
Immanuelkerk

Daarnaast werden ‘bezielingsavonden’ voorbereid. Zoals de werkgroep het zelf
inleidde:
“Hoe kunnen wij betekenis geven aan ons leven, hoe vinden wij inspiratie bij
elkaar en wat heeft Jezus van Nazareth ons hierin te zeggen?
Het woord “barmhartigheid” is niet echt een modewoord, toch heeft Paus
Franciscus “barmhartigheid” zichtbaarder gemaakt door 2016 uit te roepen tot
het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Hij constateert dat de wereld deze
levenshouding en ommekeer van ons hart steeds meer nodig heeft en niet alleen
dit jaar. Om die reden wil Oase zich hierbij aansluiten met een programma v an
zeven bezielende avonden met de naam: “Zev en keer jezelf overstijgen”. Zeven
uitnodigingen om de ander centraal te stellen. En opvallend hierbij is dan dat dit
heilzaam is voor de ander en daarnaast ook voor jezelf. Een steentje bijdrage aan
een meer barmhartige wereld! Deze avonden bieden ons deze kans. Al pratend
en delend met elkaar in beweging komen.”

In 2016 werden twee van de zeven avonden ingepland en deze mochten ook op grote
interesse rekenen. De gereserveerde zaaltjes zaten overvol. En er werd ook nog lang
over nagepraat…

Overige activiteiten en samenkomsten
In 2016 kwamen de werkgroepen en het bestuur regelmatig separaat bij elkaar om de
activiteiten voor te bereiden en te faciliteren. Deze vonden veelal plaats bij één van de
vrijwilligers thuis.
Daarnaast werden op tweetal momenten vergaderingen / open avonden
georganiseerd, waarop alle geïnteresseerden en contribuanten werden uitgenodigd.
Tijdens deze twee vergaderingen deed het bestuur uit de doeken wat de status van de
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organisatie (stichting, financieën, plannen, etc) was, en kon eenieder hun vragen en
opmerkingen voorleggen aan het bestuur en/of werkgroepen.
Datum

Typ e

Thema

Locatie

17-5-2016

Contribuantenvergadering

O.a. begroting, stichting
oprichting, plannen

D’n Bond

22-11-2016
9-12-2016

Contribuantenvergadering
Samenzijn vrijwilligers

25-12-2016

Kerstbijeenkomst

Sessie rondom verwachtingen,
ideeën en verdere plannen…
Ontmoeting rondom de Kribbe.

Immanuelkerk
Immanuelkerk
Bossbender

Om elkaar op eerste Kerstdag te kunnen ontmoeten, en om stil te staan bij het
bijzondere feest van Kerstmis, stond een bijzondere kerstontmoeting gepland in de
blokhut D’n Bosbender. Daar werd het kerstverhaal gebracht aan de hand van
Herman van Veen en zongen we allen samen liederen. Voor de kinderen waren eigen
activiteiten rondom het kerstverhaal georganiseerd. Uiteraard was er ruimte voor
koffie, thee en de benodigde kerstversnaperingen.
Jong en oud waren goed vertegenwoordigd en het was het een warme samenkomst.
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In 2016 werden 7 nieuwsbrieven opgesteld en digitaal verspreid onder de
geïnteresseerden.
In 2016 werd de domein-naam www.oaseveldhoven.nl geclaimd en de website
opgesteld. Op deze website is onder andere gepubliceerd en onderhouden:
de nieuwsbrieven
agenda van vieringen en bezielingsavonden
de inhoud van de vieringen en kinderwoorddiensten
beleidsplan 2016 – 2020
contactgegevens (incl aanmeldingsformulier)
jaarverslagen.
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Financiële achtergrond
Begroting 2016
In het beleidsplan 2016-2020 (zie www.oaseveldhoven.nl) is de begrotingsdoelstelling
gesteld om in de eerste jaren van Oase een klein positief saldo te realiseren om enig
financieel “vet op de botten” te krijgen. Dit behoeft echter geen groot vermogen te
zijn, gezien de lage vaste lasten (slechts bank, website). Daarna is een neutrale
begroting afdoende, aangezien geen eigen investeringen voorzien zijn.
Bij de totstandkoming van de Oase organisatie is onderstaande voorlopige begroting
opgemaakt, waarin vanwege de eenmalige kosten van oprichting een klein negatief
saldo werd voorzien. Deze begroting is ook voorgelegd, toegelicht en besproken op
de eerste Contribuantenvergadering op 17 mei 2016.
Uitgaven per categorie
Porto 16

€ 250,00

Drukwerk 16

€ 550,00

Huur 16

€ 2.627,50
Kerkgebouw (kerkzaal en kleine ruimten)
Vergaderruimte (Contribuantenvergadering)

Activiteit kosten 16

Inkomsten per categorie
Collecte 16
€ 990,00
Entree 16
Koffiegeld 16
Giften 16

€ 150,00
€ 50,00
€ 4.650,00

€ 1.075,00

Inhuur derden (lezingen / koor)
Koffie / thee en versnaperingen

Bank 16

€ 75,00

Organisatie 16

€ 1.875,00

Eenmalige oprichtingskosten (notaris e.d.)
Website e.d.

€ 6.452,50

€ 5.840,00
Resultaat

-€ 612,50

Begroting en jaarverslag worden opgemaakt door de penningmeester en voorgelegd
ter controle en goedkeuring aan Bestuur en Raad van Toezicht.

Inkomsten
2016
Inkomsten per categorie
Collecte 16
Entree 16
Koffiegeld 16
Giften 16

Actueel
€ 1.698,79

Begroot Delta tov begroting
€ 990,00
72%

€ 548,00

€ 150,00

265%

€ 0,00

€ 50,00

-100%

€ 6.129,50

€ 4.650,00

32%

€ 8.376,29

€ 5.840,00

43%
€ 2.536,29

De Stichting Geloofsgemeenschap Oase kent in hoofdlijnen twee inkomstenbronnen:
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vrijwillige periodieke giften (bancair), waarbij in 2016 een eenmalige grotere gift
is gedaan. Het aantal bijdragende families bedroeg einde jaar circa 40.
collecte- en entreegelden, voldaan bij de fysieke activiteiten, te weten 10
Oasevieringen (eerste Oase-viering collecte tbv parochie), en 5 activiteiten
waarbij vrijwillige bijdragen gevraagd zijn. Bij de oecumenische diensten kwam
de collecte ten goede aan de Immanuelk erk.
De Stichting beschikte bij aanvang niet over eigen vermogen of activa.
In 2016 waren de uiteindelijke inkomsten zoals in tabel weergenomen. Deze
inkomsten lagen substantieel boven begroting. Alleen de begrote inkomsten voor
Koffiegelden was lager (nul euro), aangezien we in onderling overleg
overeengekomen waren met onze gehuurde locatie dat deze ten goede kwamen voor
hen.

Uitgaven 2016
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase heeft hoofdzakelijk uitgaven, die direct
verbonden zijn aan de activiteiten:
Huur van de locaties:
o Kerkgebouw en zalen voor vieringen en andere activiteiten.
o Zaalruimte voor Contribuantenvergadering
Eventuele vergoedingen voor derden ten behoeve van vieringen en andere
activiteiten (koren, spreker). Het beleid is echter om deze post zeer klein te
houden, en vrijwel alles en iedereen onbezoldigd actief te betrekken.
Overige noodzakelijke organisatie-kosten betreffen:
Domein- en webhosting www.oaseveldhoven.nl
Bankkosten.
Het bestuur en overige vrijwilligers voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Er is
en wordt geen onkostenvergoeding voorzien voor hun activiteiten.

Porto 16
Drukwerk 16
Huur 16
Activiteit kosten 16
Bank 16
Organisatie 16

Actueel

Begroot

Delta tov begroting

€ 70,00

€ 250,00

-72%

€ 0,00

€ 550,00

-100%

€ 2.299,00

€ 2.627,50

-13%

€ 445,94

€ 1.075,00

-59%

€ 63,81

€ 75,00

-15%

€ 614,39

€ 1.875,00

-67%

6.452,50

-46%
-€ 2.959,36

€ 3.493,14 €

In bovenstaande tabel zijn de uitgaven van 2016 weergegeven tegenover de
begroting. Hierin is een overduidelijk positief beeld te zien, waarin de daadwerkelijke
kosten lager zijn dan begroot. Dit is onder andere gerealiseerd door de oprichtings- en
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eenmalige kosten minimaal te houden. Daarnaast is door de faciliteiten in de
Immanuelkerk (beamer tijdens vieringen) geen behoefte geweest aan drukwerkkosten
welke daarmee volledig weggevallen zijn.

Balans: kasgelden en banktegoeden
Concluderend vanuit de eerdere paragrav en, zijn zowel de uitgaven als inkomsten
positief uitgevallen. Daarmee heeft 2016 ten opzichte van begroting geen negatief
saldo gerealiseerd, maar een ruim positief overschot à € 4883,15.
Oase beschikt over een drietal kasposities:
Kasgeld:
o Bevat contant geld verkregen vanuit collectes en entreegelden.
Overvloedige liquide middelen worden gestort naar bankrekening. Een
klein bedrag wordt in kas gehouden ter verrekening / vergoeding van
kleine kosten.
Bankrekening (NL34RABO0311619703)
o in de eerste helft van het jaar is voorzien geweest van een tijdelijke
private en/of rekening om gelden te kunnen verwerken en afhandelen.
Na de oprichting van de stichting is daar een rekening op naam van de
stichting voor in de plaats gekomen. Tegoeden van de private en/of
rekening zijn daartoe overgemaakt en deze is daarna opgeheven.
o Deze rekening is de rekening courant waarop (periodieke) giften van
contribuanten voor gestort, en waar ook de contanten uit het kasgeld
naartoe worden gestort.
Spaarrekening (NL33RABO3496862556)
o Deze kostenloze rekening met zeer beperkt spaarrente percentage (0,10%
d.d. eind 2016) wordt gebruikt om “overvloedige” gelden vanuit de
rekening courant op te parkeren.
Hieronder worden de saldi aangegeven van de kasposities op begin en einde jaar
2016.

Kas
Bank (rekening courant)
Bank (spaarrekening)

1-1-2016
31-12-2016
€ 0,00 €
8,00
€ 0,00 €
535,54
€ 0,00 € 4.450,47
€ 4.994,01

Mutatie
€ 8,00
€ 535,54
€ 4.450,47

Het verschil tussen de eindsaldi €4994,01 van deze kasposities, tegenover de in- en
uitgaven balans 2016 à € 4883,15, wordt gevormd door declaraties ten behoeve van
2016, die in 2017 zijn betaald. Daarmee zijn ze meegenomen in de uitgaven 2016,
echter wordt de bancaire mutatie geboekt in 2017.
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Begroting en plannen 2017
Op basis van de ervaringen en informatie vanuit 2016, heeft Stichting
Geloofsgemeenschap Oase een begroting voor 2017 opgesteld. Deze begroting is
gebaseerd op een aantal aannames over aantal vieringen en andere activiteiten.
De kosten van overige activiteiten zijn aanzienlijk hoger begroot dan de werkelijke
uitgaven in 2016. Deze keuze is gemaakt om meer armslag en daadkracht te hebben
om eventuele andere activiteiten te kunnen organiseren met eventuele externe koren,
externe sprekers en/of gasten. Het bestuur stelt zich tot doel om dit jaar waar mogelijk
het aantal vieringen te verhogen (al dan niet met externe hulp, sprekers). Daarnaast
sturen we aan op in ieder geval meer samenkomsten, specifiek ook voor kinderen,
jeugd en gezinnen. Uiteraard ook mede afhankelijk van de vrijwilligers en beschikbare
locaties. Waar nodig, zoeken we buiten de Immanuelkerk uiteraard opties voor
bepaalde activiteiten.
In de begroting bestaat een nog onbekende factor in kosten rondom de huurkosten
voor komend jaar, rondom de verbouwing van de Immanuelkerk en de eventuele
alternatiev e locaties. Op het moment van opstellen van de begroting is dit nog een
onbekend gegeven.
De samenvatting van de begroting is te zien in onderstaande tabel. Het resultaat van
de begroting is een klein positief saldo van ca 200 euro.
Uitgaven per categorie
Porto 17

kers tk aarten? / nieuwsbrieven

Inkomsten per categorie
Begroot
€ 200, 00

Collecte 17

Begroot
€ 1.750,00

Collecte bij Oase vieringen
drukwerk vieringen
Drukwerk 17
overig drukwerk

€ 0,00
€ 150, 00
Ent ree 17

Huur 17

€ 3.210, 00
Oase vieringen (im manuelkerk)
Oecumenis che vieringen

Kof fiegeld 17

Evenementen (bezielingsavonden) / vergaderingen

€ 300,00

bijdragen bij diverse activ iteiten, bezielingsav onden ed

€ 0,00

K offiepotje bij Oase vieringen
K offiepotje bij vergaderingen / ev enementen

Activiteit kosten 17

€ 2.080, 00

Koffie/thee vieringen

Giften 17

Activ iteiten kosten divers

€ 4.183,60

Uitgaande van 80% v an ontvangen voor 2016
( excl eenmalige gift)

B loemen / kaarsen / K WD-s pullen bij vieringen
Inhuur externe voorganger / sprek er / dirigent /
organist / k oor e.d.

Bank 17

Kos ten rekening en passen

Organisat ie 17

€ 140, 00
€ 250, 00

Website
Literatuur / lidmaatschappen

€ 6.030, 00

€ 6.233,60
Begrot ingsresultaat
Overschot 2016

€ 203,60
€ 4.883,15

Begroot vermogen eind 2017

€ 5.086,75
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Verdere informatie
informatie Stichting
Website:

www.oaseveldhoven.nl

Fiscaal nummer:

RSIN 856596334

Rekeningnummer: NL34 RABO 0311 6197 03
Correspondentie-adres:
(adres Victor Gijsbers - secretaris)
Buizerd 186
5508 KD Veldhoven
040-2530267
Emailadressen:
oaseveldhoven@gmail.com
info@OaseVeldhoven.nl

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Jeroen Kok
Victor Gijsbers
Armand Klaassen
Hetty van den Hurk
Renate Kaefer

Raad van Toezicht
Huub Bukkems
Gerrit Kros
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Appendix 1: Kascontrole / Financiële verslaggeving 2016
Hierbij verklaart de Raad van Toezicht, kennis genomen hebbend van de achtergrond
en inhoud van bankmutaties en gegevens, dat het financiële jaarverslag naar waarheid
en correctheid is opgesteld. De samenvattende overzichten en conclusies als
hieronder weergegeven (en ook in het jaarverslag opgenomen) zijn correct.

Opgemaakt op …………………………………

Armand Klaassen

…………………………………..

Penningmeester
Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Raad van Toezicht (tbv Kascontrole)
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