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Voorwoord en inleiding

Lieve mensen,
Voor jullie ligt het jaarverslag van de Stichting Geloofsgemeenschap Oase. Een
verslag van een mooi jaar waarin weer veel gebeurd is. Want dat blijft toch wel onze
kracht: een kleine gemeenschap die een groot aantal vieringen en overige activiteiten
van hoge kwaliteit houdt.
Diezelfde kracht blijft ook onze zwakte: er is veel werk te doen door een beperkt aantal
mensen. Om daar op een goede manier mee om te gaan is dan ook de opdracht voor
de komende jaren.
Hart van de gemeenschap zijn de maandelijkse vieringen, waarin onze voorgangers
eigentijdse woorden gebruiken om de Bijbelse verhalen te duiden. We ontmoeten God
en elkaar door samen te luisteren, te zingen, te bidden, brood te delen en na afloop
koffie te drinken.
Daarnaast zijn er veel andere activiteiten, vaak samen met de Immanuelkerk. Verderop
in dit verslag staan ze allemaal genoemd en beschreven. Als je dat zo ziet, zie je pas
hoe veel we samen doen. Dank voor allen die dat mogelijk maken door deze
activiteiten te organiseren, uit te voeren of te bezoeken.
Ik hoop dat we elkaar ook het komend jaar weer veel zullen ont-moeten,
Hartelijke groeten,
Jeroen Kok

voorzitter
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Activiteiten van Oase in 2019
Vieringen
In 2019 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.
In 2019 zijn helaas de KinderWoordDiensten komen te vervallen, vanwege het te laag
aantal kinderen, wat ook niet meer in verhouding stond met de tijd en energie die de
voorbereiding ervoor kostte. Voor voorkomende gevallen is er wel altijd de OaseBingo-kaart paraat om de jonge kinderen actief bij de viering te betrekken. Bij een volle
kaart is het volledig gepermitteerd hardop “Hallelujah” door de kerk te schreeuwen!
De organisatie van de Bijzondere Vieringen - diensten met een wat ander karakter
en/of los van vaste patronen, in samenwerking met de Immanuelkerk - kwam in 2019
nog niet echt van de grond.
Datum
12-1-2019
9-2-2019
6-3-2019
9-3-2019
13-3-2019
20-3-2019
27-3-2019
3-4-2019
10-4-2019
13-4-2019
17-4-2019
21-4-2019
11-5-2019
1-6-2019
8-6-2019
13-7-2019
10-8-2019
14-9-2019
21-9-2019
12-10-2019
2-11-2019

Type
Oaseviering
Oaseviering
Oecumenische viering
Oaseviering
Oecumenische viering
Oecumenische viering
Oecumenische viering
Oecumenische viering
Oecumenische viering
Oaseviering
Oecumenische viering
Oaseviering
Oaseviering
Bijzondere vieringen ism
Immanuelkerk
Oaseviering
Oaseviering
Oaseviering
Oaseviering
Bijzondere vieringen: Vredesviering

Oaseviering
Oaseviering: herdenking
overledenen
9-11-2019
Oaseviering
28-11-2019 Oecumenische viering
4-12-2019 Oecumenische viering
14-12-2019 Oaseviering
12-12-2019 Oecumenische viering
19-12-2019 Oecumenische viering
24-12-2019 Kerstviering

Thema
Doop van de Heer
Vissers van mensen
Aswoensdag
Beter mens worden
Vastentijd
Vastentijd
Vastentijd
Vastentijd
Vastentijd
De Heer heeft ons nodig
Lijdensweg
De weggerolde steen
De goede herder
Poezieviering "Geluk"

Locatie
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Blokhut 't Jikt
Immanuelkerk
Immanuelkerk

In vuur en vlam staan
Doe voortaan zoals IK gedaan heb.
Geloven moet je doen
Elkaar het leven geven
Vredesviering (ism Immanuelkerk en
Baha'i gemeenschap)
Dank je wel!
Ik vergeet jou nooit.

Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk

God van leven
Adventsviering
Adventsviering
Verwachting
Adventsviering
Adventsviering

Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Bosbender
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Oase werd dit jaar gevraagd of ze ook vieringen kon verzorgen in Huize Merefelt, in
afwisseling met de andere geloofsgroepen en kerken in Veldhoven. We hebben daar
in de tweede helft van 2019 reeds een viering mogen verzorgen.

Andere bijzondere bijeenkomsten en activiteiten waren degene die waren gericht op
Jonge Gezinnen en kinderen. In 2019 werden de Kliederkerk activiteiten voortgezet in
samenwerking met de Immanuelkerk. Daarnaast organiseerde we gezamenlijk ook
wederom de Paaswaaktocht, en Kerstwandeling, die ook nog eens in een
‘KliederKerst’ eindigde in de Blokhut d’n Bosbender.
Datum

Type

Thema

Locatie

20-1-2019
17-3-2019
20-4-2019
23-6-2019
6-10-2019
17-11-2019
24-12-2019

Kliederkerk
Kliederkerk
Paaswaaktocht
Kliederkerk
Kliederkerk
Kliederkerk
Kerstwandeling

KliederKerst / Avondwandeling

Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Immanuelkerk
Bosbender

Bezielingsavonden
In 2019 werden weer bezielingsavonden georganiseerd. Voor het eerst in 2019 werden
er twee stiltemomenten geïntroduceerd, waar mensen met elkaar stil kunnen staan en
stil kunnen zijn.
Datum

Thema

28-1-2019
21-2-2019
23-10-2019
12-11-2019
18-11-2019

Eenzaamheid 1
Eenzaamheid 2
Gespreksavond
Stiltemoment
Gespreksavond “Denkend aan de dood kom ik tot leven,
gedachten delen over ons (eigen)levenseinde”; uiteindelijk volgde
hier een tweede vervolgavond op.
10-12-2019 Stiltemoment
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Overige activiteiten en samenkomsten
In 2019 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. Zoveel mogelijk is één bestuurslid bij de vieringengroep vergadering
aangesloten, alsmede één lid uit de vieringengroep in de bestuursvergaderingen. Dit
om nauwe aansluiting te behouden en samen op koers te blijven.

In mei hadden we een goed bezochte Vrienden van Oase vergadering (voorheen
noemden we dat onze Contribuantenvergadering). Tijdens deze vergadering werden
de lopende zaken, financiën en het concept Huishoudelijk Reglement besproken.
Daarna werden er in groepjes discussies gevoerd rondom stellingen. Daarbij kon
eenieder genieten van de versnaperingen die velen van ons hadden bereid.
Daarnaast is er dit jaar voor het eerst ook een vergadering geweest tussen Bestuur en
Raad van Toezicht om terug te blikken en vooruit te kijken op de Stichting en de
organisatie. Daar werd ook het Huishoudelijk Reglement definitief vastgesteld, nadat
het ook eerder was voorgelegd aan de Vrienden van Oase.
In de Immanuelkerk werd de Koffie-ochtend- en middag georganiseerd, en die waren
een groot succes. Daar is tijd voor een goed bakje koffie en thee, maar vooral voor
elkaar.

Vooraf aan de Paasviering werd wederom een gezellig Paasontbijt georganiseerd,
welke weer druk en enthousiast bezocht werd.
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Het ‘maandelijkse’ digitale mededelingenblad is vitaal
en essentieel om iedereen op de hoogte te stellen,
maar ook deelgenoot te maken van de vieringen, die zijn
geweest. De ‘oplage’ is gestaag gestegen naar een 126tal adressen (vorig jaar 120).
Ook in 2019 werd de website
www.oaseveldhoven.nl accuraat beheerd en
verzorgd door webmaster Axel Köhler. We
hebben dit jaar de website subtiel verbeterd, en
ook de werkgroep Pastorale Zorg “Omzien
naar elkaar” op de website opgenomen.

Zorgplicht en
verantwoordelijkheid
Vanuit ‘zorgplicht’ en ‘verantwoording’ vanuit
de Stichting worden voor kritische functies
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd:
 KinderWoordDienst / Kinderactiviteiten:
een VOG (Screeningsprofiel Personen) dient te worden overlegd voor personen die
zelfstandig in aanraking komen / de zorg dragen over minderjarigen. Hieromtrent
is reeds in 2017 een VOG aangevraagd voor Hetty van den Hurk en verkregen.
 Penningmeester: een VOG (Screeningsprofiel Geld) wordt aangevraagd voor
personen die zelfstandig beschikking hebben over of toegang tot de financiële
middelen van Oase. Daarom is in 2017 is de VOG aangevraagd voor Armand
Klaassen en verkregen.
 Werkgroep Pastorale Zorg “Omzien naar elkaar”: deze werkgroep is in 2018
geformeerd en gestart. De VOG aanvragen voor deze werkgroepsleden worden in
2020 alsnog aangevraagd (Screeningsprofiel Personen).

Vooruitzicht: nieuw Bestuur 2020-2024
In 2020 bestaat Stichting Geloofsgemeenschap Oase vier jaar. De statutaire
zittingsduur voor het bestuur is ook vier jaar. Dit jaar zal dan ook het bestuur
hernieuwd / herbevestigd moeten worden voor de periode van 2020-2024.
Om aan dit proces invulling te geven is daartoe de Raad van Toezicht actief gerechtigd
en verantwoordelijk, conform het Huishoudelijk Reglement. Komend voorjaar worden
vacatures en takenpakketten voorgelegd en bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan de
Vrienden van Oase met de oproep tot kandidaatstelling / herkiesbaar stelling. Bestuur
zal worden vastgelegd / verkozen door de vergadering van Vrienden van Oase.
Tevens zal het beleidsplan Oase moeten worden herzien, aangezien het de looptijd
had tot 2020. Deze opdracht en taak zal worden neergelegd bij het nieuwe Bestuur én
de Raad van Toezicht.
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Financiële achtergrond
Begroting en jaarverslag zijn opgemaakt door de penningmeester en voorgelegd ter
controle en goedkeuring aan Bestuur en Raad van Toezicht.

Begroting 2019
In het ‘beleidsplan 2016-2020’ 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 ter hoogte van omstreeks 2-tal jaar de operationele uitgaven.
Daarna is een neutrale begroting afdoende, aangezien geen eigen investeringen
voorzien zijn.
Hieronder staan de saldi aangegeven van de kasposities op begin en einde jaar 2018,
waarin al een buffer aanwezig is, die deze continuïteitsdoelstelling dekt.

Kas
Bank (rekening courant)
Bank (spaarrekening)

€
€
€
€

1-1-2018
3,80
657,44
8.600,47
9.261,71

€
€
€
€

31-12-2018
429,65 €
1.048,38 €
11.701,55 €
13.179,58

425,85
390,94
3.101,08

Daarom werd in de begroting voor 2019 niet meer gericht op verdere
buffervoorzieningen en werd er neutrale (zelfs klein negatieve) begroting voorgesteld,
zoals hieronder weergegeven.
Uitgaven per categorie
Porto Drukwerk 19

Inkomsten per categorie
Begroot
€ 450,00

Collecte 19

Huur 19

€ 2.860,00

Entree 19

Activiteit kosten 19

€ 3.150,00

Koffiegeld 19

Koffiegeld 19

Begroot
€ 1.190,00
€ 280,00
€ 0,00

€ 0,00

Giften 19

€ 5.800,00

Bank 19

€ 150,00

Rente 19

€ 0,00

Organisatie 19

€ 600,00

Uitgaande Giften 19

€ 250,00
€ 7.460,00

€ 7.270,00
Begrotingsplan 2019
-€ 190,00
(positief = overschot)

In de begroting voor 2019 werden de kosten van overige activiteiten hoger begroot
dan de werkelijke uitgaven in 2018. Deze keuze was gemaakt om bijvoorbeeld een
‘pelgrimsreis’ of excursie te kunnen bekostigen, en sowieso voldoende armslag te
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hebben voor eventuele andere activiteiten met bijvoorbeeld externe koren, externe
sprekers en/of gasten, al dan niet in samenwerking met Immanuelkerk.

Inkomsten 2019
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase kent in hoofdlijnen twee inkomstenbronnen:
 Vrijwillige periodieke giften (bancair). Het aantal bijdragende families bedroeg
einde jaar 30. Dat is een klein tiental minder dan in 2018, wat eerder te verwijten
lijkt aan het niet opzetten van een ‘kerkbalans’ door de Penningmeester begin
2019, dan teruglopend aantal ‘leden’. Want het ‘gemiste’ tiental is nog sterk
betrokken bij Oase. De gemiddelde bijdrage steeg ten opzichte van vorige jaren
van € 175 naar ca € 185, maar ook dat kan deels verklaard worden door de
andere samenstelling van de betalers.
 Collecte- en entreegelden, voldaan bij de fysieke activiteiten. Bij de
oecumenische diensten wordt geen collecte gehouden, maar worden ook geen
huurkosten verrekend.
Inkomsten per categorie
Collecte 19
Entree 19

Actueel
€ 1.360,79

Begroot
t.o.v. begroting
€ 1.190,00
14,4%

€ 151,92

€ 280,00

-45,7%

€ 0,00

€ 0,00

-

Giften 19

€ 5.555,50

€ 5.800,00

-4,2%

Rente 19

€ 1,03

€ 0,00

-

€ 7.069,24

€ 7.270,00

-2,8%

Koffiegeld 19

In 2019 waren de uiteindelijke inkomsten zoals in tabel weergegeven, daarmee
behoorlijk op de begroting (2,8% afwijking). De collectegelden waren boven
begroting. De entreegelden waren lager dan begroot, mede veroorzaakt door wat
minder bijeenkomsten dan voorzien. De bancaire bijdragen (giften) waren wat onder
begroting. Dat kan verklaard worden door de daling van aantal contribuanten, waar
door penningmeester begin 2019 niet actief op alert werd gemaakt door geen
‘kerkbalans’ uit te voeren.

Uitgaven 2019
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 Vrienden van Oase
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Eventuele vergoedingen voor derden ten behoeve van vieringen en andere
activiteiten (koren, spreker). Het beleid is echter om deze post klein te houden,
en vrijwel 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.
Uitgaven per categorie
Porto Drukwerk 19
Huur 19
Activiteiten 19
Koffiegeld 19
Bank 19
Organisatie 19
Uitgaande Giften 19

Actueel
€ 265,05

Begroot
€ 450,00

-41,1%

€ 2.670,00

€ 2.860,00

-6,6%

€ 844,91

€ 3.150,00

-73,2%

€ 0,00

€ 0,00

-

€ 119,36

€ 150,00

-20,4%

€ 207,70

€ 600,00

-65,4%

€ 0,00

€ 250,00

-

€ 4.107,02

€ 7.460,00

-44,9%

In bovenstaande tabel zijn de uitgaven van 2019 weergegeven tegenover de begroting.
Hierin is een overduidelijk positief beeld te zien, waarin de daadwerkelijke kosten
wederom fors lager geweest zijn dan begroot. Uit de uitgaven kan worden opgemerkt:
- Gereserveerde gelden voor de Activiteiten (bijvoorbeeld inhuur derden, koren,
etc.) zijn wederom nauwelijks benut. Er waren minder activiteiten buiten de
vieringen dan begroot. En ook de grotere reservering voor een excursie/
’pelgrimsreis’ werd niet ingevuld en benut.
Oase blijft voldoende ideeën en plannen hebben, echter gewoon niet de personele
bezetting om deze bijeenkomsten of activiteiten te organiseren! Dat is een zorg voor
de toekomst, die vraagt om een realistische visie en/of plan vanuit Bestuur en Raad
van Toezicht.

Balans 2019: kasgelden en banktegoeden
Concluderend vanuit de eerdere paragraven, met inkomsten rondom begroting en
uitgaven fors lager dan begroting, dat daarmee voor 2019 een positief overschot is
opgeleverd, tegen de beleidslijn in. Het vermogen is in 2019 gegroeid met € 2.962,22.
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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 Deze rekening is de rekening courant waarop (periodieke) giften van
contribuanten worden gestort, en waar ook de contanten uit het kasgeld
naartoe worden gestort.
 Spaarrekening (NL33RABO3496862556)
o Deze kostenloze rekening met zeer beperkte spaarrente percentage
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.

Kas
€
Bank (rekening courant) €
Bank (spaarrekening)
€
€

1-1-2019
429,65
1.048,38
11.701,55
13.179,58

€
€
€
€

31-12-2019
193,20 €
2.746,02 €
13.202,58 €
16.141,80
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Plannen en begroting 2020
Op basis van de ervaringen en informatie vanuit eerdere jaren, en het feit dat de
Stichting voldoende eigen middelen heeft, heeft Stichting Geloofsgemeenschap Oase
een neutrale begroting voor 2020 opgesteld.
Uitgaven per categorie

Inkomsten per categorie

Begroot
Porto Drukwerk 20 €
380,00

Begroot
€ 1.190,00

Collecte 20

Huur 20

€

2.810,00

Entree 20

Activiteiten 20

€

2.710,00

Koffiegeld 20

Koffiegeld 20

€

-

Giften 20

€ 5.500,00

Bank 20

€

150,00

Rente 20

€ 0,00

Organisatie 20

€

600,00

Uitgaande Giften 20 €

250,00

€

6.900,00

€ 200,00
€ 0,00

€ 6.890,00
Begrotingsplan

-€ 10,00

Deze begroting is gebaseerd op een aantal aannames over de uitgaven:
- Huurkosten:
o een veertiental Oase-vieringen
o een twaalftal oecumenische vieringen (vastentijd, advents, tweede
viering in de maand)
o een tiental overige activiteiten (bezielingsavonden, Vergadering Vrienden
van Oase; vergadering Raad van Toezicht)
- Activiteitenkosten:
o Kosten van artikelen tbv ‘Lichtje van de Maand’, bloemetjes voor
werkgroep Pastorale Zorg en KWD
o Bijdrage aan kosten Rock Solid en Kliederkerk
o Stelpost voor inhuur derden voor bijzondere activiteiten, waaronder
koren. Ook is rekening gehouden met een bijdrage aan de
organisatiekosten van de ontmoetingsdag OKG in 2020 in Eindhoven.
o Voor 2020 wordt wederom gestreefd naar een grotere activiteit voor
Oase en geïnteresseerden (bijv ‘pelgrimsreis’).
- Organisatiekosten:
o Website & kleine lidmaatschappen
o Jaarlijkse ‘actieve’ bijeenkomst voor vrijwilligers
- Uitgaande Giften:
Jaarverslag 2019 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase
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o er is een stelpost gereserveerd voor eventuele bijdragen vanuit Oase aan
andere instellingen en doelen.
Met betrekking tot de inkomsten is uitgegaan van realistischere ervaringsgetallen:
- inschatting collectes bij de Oasevieringen
- inschatting vrijwillige bijdragen bij overige activiteiten
- giften / donaties zijn begroot op basis van niveau van afgelopen jaren.
Daarbij blijft het voor de realisatie en (nuttige) besteding van de middelen, cruciaal dat
er creatief wordt nagedacht over de organisatie van activiteiten met de huidige
vrijwilligersbasis.
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Verdere 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:

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

oaseveldhoven@gmail.com
info@OaseVeldhoven.nl
bestuur@oaseveldhoven.nl

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

Raad van Toezicht
Huub Bukkems
Gerrit Kros
Pieter de Meijer
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Appendix 1: Kascontrole / Financiële verslaggeving 2019
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.
Inkomsten per categorie
Collecte 19
Entree 19
Koffiegeld 19

Uitgaven per categorie
Actueel
€ 1.360,79

Porto Drukwerk 19

€ 151,92

Huur 19

€ 0,00

Giften 19

€ 5.555,50

Rente 19

€ 1,03

Activiteiten 19

Actueel
€ 265,05
€ 2.670,00
€ 844,91

Koffiegeld 19

€ 0,00

Bank 19
Organisatie 19

€ 119,36
€ 207,70

Uitgaande Giften 19
€ 7.069,24

€ 0,00
€ 4.107,02

Saldo

€ 2.962,22

[positief = overschot]

Kas
€
Bank (rekening courant) €
Bank (spaarrekening)
€
€

1-1-2019
429,65
1.048,38
11.701,55
13.179,58

€
€
€
€

31-12-2019
193,20 €
2.746,02 €
13.202,58 €
16.141,80

-236,45
1.697,64
1.501,03

Opgemaakt op …………………………………

Armand Klaassen

…………………………………..

Penningmeester
Stichting Geloofsgemeenschap Oase

Raad van Toezicht (tbv Kascontrole)
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