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Doelstelling Stichting Geloofsgemeenschap Oase 
Voor de doelstelling van de Stichting, citeren we hetgeen beschreven is in onze 
statuten. 
 
“De Stichting Geloofsgemeenschap Oase heeft ten doel: 

a. het samenleven van mensen te laten beantwoorden aan het evangelie van 
Jezus Christus en daartoe dit evangelie onder hen levend te houden, 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

a. medegelovigen in de gemeente Veldhoven te ondersteunen en enthousiast 
en betrokken te houden door hen gevraagd en ongevraagd informatie te 
geven en van advies te dienen, 

b. voorts de deskundigheid op allerlei gebieden (zoals liturgie, catechese, 
diaconie, en oecumene) van talentvolle, actieve en kritische gelovigen ruimte 
te geven, met die deskundigheid initiatieven aan te dragen en te ontplooien, 
om op deze manier samen Kerk te zijn, en daarvoor samenkomsten te 
organiseren en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt, alles in 
de ruimste zin van het woord.” 

 

Identiteit van Oase 

Oase heeft haar oorsprong vanuit de parochianen uit de Rooms-Katholieke Kerk te 
Veldhoven met daarbij ook grote betrokkenheid naar en in de oecumene. Gelovigen 
met een diep geloof en vertrouwen dat de woorden van de Bijbel en de lessen van 
Jezus essentieel zijn voor de samenleving in deze tijd. En dat het daarvoor ook 
belangrijk is om deze woorden te plaatsen in de samenleving van déze tijd, in 
woorden van déze tijd, vernieuwend, vitaal, eigentijds.  
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. 
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Activiteiten en organisatie 

Geloofsgemeenschap Oase is per februari 2016 ontstaan, en heeft zich tot de 
rechtsvorm Stichting gevormd in juni 2016. In 2021, midden in de corona-tijd ‘vierde’ 
Oase haar eerste lustrum. 
In deze eerste vijf jaar is de Stichting stabiel in bezoekers en geinteresseerden, 
alsmede ook haar vrijwilligers, hoewel er ook een beperkte dynamiek in zit. De 
beoogde verjonging van de geloofsgemeenschap is niet realiseerbaar gebleken, 
hoewel daar in de eerste jaren wel aandacht en energie in is gestoken middels 
KinderWoordDiensten. De laatste jaren hebben zijn deze inspanningen voornamelijk 
gericht op de Kliederkerk (ism Immanuelkerk) en rondom betrekken van gezinnen 
rondom Pasen en Kerst (paaswaketocht en kerstwandeling). 
 
 

 
 

De kernactiviteit van Oase zijn de vieringen, al dan niet in samenwerking met 
andere geloofsgemeenschappen (bijv oecumene) in Veldhoven. Streven is om deze 
vieringen minimaal 1 maal per maand plaats te laten hebben. Deze vieringen 
worden voorbereid door de werkgroep Vieringen, en vinden plaats in een te huren 
locatie, waar de Immanuelkerk een vaste basis biedt. Rondom Pasen en Kerst zijn 
geregeld de Blokhutten in Veldhoven betrokken.  
Elke Oase-viering wordt ondersteund door muzikale omlijsting en samenzang. 
Daartoe is de werkgroep Muziek opgericht, met daarin cantores en muzikanten. Het 
eventueel betrekken van een koor is een gezamenlijke afweging tussen werkgroep 
Vieringen en Muziek. 
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Buiten deze vieringen organiseert Oase tevens Bezielings- en thema-
samenkomsten, waartoe ook de werkgroep Bezinning, Bezieling, Beweging 
(BeBeBe) opgericht. Dit zijn bijvoorbeeld samenkomsten rondom een thema, boek, 
muziek of film. In coronatijd is deze activiteit veelal stil komen te liggen, maar we 
gaan de komende jaren met deze activiteiten zeker voort.  
De verdere plannen voor deze Werkgroep worden uitgestippeld in samenspraak 
met de Oase-contribuanten en geinteresseerden. Ideeën en initiatieven vanuit de 
eenieder worden meegenomen, gewaardeerd, gewogen en eventueel verder 
ontwikkeld tot nieuwe bijeenkomst. 
 
Het terrein van de diaconie wordt ingevuld door een regelmatige collecte in natura 
voor de voedselbank in Veldhoven. Bij groei van de gemeenschap zal gekeken 
worden naar uitbreiding van de activiteiten op dit gebied. 
 
Daarnaast is de werkgroep Pastorale Zorg “Omzien naar elkaar” actief met een 
oplettend oog en luisterend oor voor mensen die daar behoefte aan hebben.  
 
Tevens heeft Oase zich voorbereid om eventuele uitvaarten te begeleiden, 
hoofdzakelijk gericht op de eigen mensen, maar ook mogelijk gelieerde / nabije 
mensen.  
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Organisatie en besluitvorming 

De Geloofsgemeenschap Oase heeft zijn bestaansrecht in zijn geloofsgenoten, die 
ook een financiële bijdrage doet om de organisatie en activiteiten mogelijk te 
maken. We hebben hen de term “Vriend van Oase” toegedicht, zie ook het 
Huishoudelijk Reglement. “Vrienden van Oase” hebben grote invloed op de 
organisatie en het beleid. De invloed oefenen zij uit via twee formele kanalen: 

➢ de vergadering Vrienden van Oase, die minimaal één keer per jaar 
plaatsheeft, 

➢ de door hen gekozen Raad van Toezicht, die het Bestuur gevraagd en 
ongevraagd advies geeft, maar ook het recht heeft bestuursleden te 
benoemen of te ontslaan.  

 
Het Bestuur heeft met name tot taak de activiteiten en werkgroepen van de 
Gemeenschap te faciliteren. Daarbij neemt het, waar nodig, initiatief tot activiteiten 
ter bevordering en realisatie van de continuïteit van de Stichting. 
 

 

Bestuur (status 2021) 
Voorzitter:  Jeroen Kok 
Secretaris:  Harry de Bot 
Penningmeester: Armand Klaassen 
Bestuurslid:  Hetty van den Hurk 
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Raad van Toezicht 
Huub Bukkems 
Gerrit Kros 
Pieter de Meijer 
 

Financiële achtergrond 

Stichting Geloofsgemeenschap Oase stelt jaarlijks een begroting vast, welke wordt 
vastgesteld in het financiele jaarverslag, waarin ook het afgelopen jaar wordt 
verantwoord (zowel qua activiteiten als ook financieel). 
Begrotingsdoelstelling was in de eerste jaren is om een klein positief saldo te 
realiseren om enige 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. In de eerste vijf jaar is dat financiële buffer opgebouwd, en voorzien we in een 
sluitende / neutrale begroting. Wegens corona-crisis zijn echter ook de voorziene 
(gehoopte) uitgaven en activiteiten beperkt geweest, waardoor deze buffer alsnog 
gegroeid is. Voorzien wordt om komende jaren zeker nog uitgebreide activiteiten 
aan te bieden voor eenieder om deze middelen ten goede en ten volle aan te 
wenden.  
 
In het eerste kwartaal van ieder boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld 
en gepubliceerd op de website (conform ANBI vereisten).  
Begroting en jaarverslag worden opgemaakt door de penningmeester en 
voorgelegd ter controle en goedkeuring aan Bestuur en Raad van Toezicht. 

Inkomsten 
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase kent in hoofdlijnen twee 
inkomstenbronnen: 

▪ vrijwillige periodieke giften (bancair), 
▪ collecte- en entreegelden, voldaan bij de fysieke activiteiten. 

Uitgaven 
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 evenementen 
o Zaalruimte voor Vrienden van Oase 

▪ Eventuele vergoedingen voor derden ten behoeve van vieringen en 
evenementen (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. 
▪ Vrijwilligersbijeenkomsten 
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▪ Drukwerk 
 
Het bestuur en overige vrijwilligers voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Er 
is en wordt geen onkostenvergoeding voorzien voor hun activiteiten. 

(Financiële) continuïteit 
De huidige organisatie en begroting is sluitend, waarbij Oase een financiële buffer 
heeft opgebouwd. De individuele evenementen en activiteiten zijn an sich 
verliesgevend (kosten versus collectes/entreegelden), maar deze kunnen worden 
aangevuld vanuit deze periodieke giften.  
 
Bij eventuele beëindiging van de Stichting, na besluit daartoe door Bestuur, Raad 
van Toezicht, en de vergadering van Vrienden van Oase, worden de overblijvende 
financiële middelen geschonken aan een soortgelijke ANBI organisatie (bijv . 
Antonius in Beweging). 
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Verdere informatie Stichting  

Website:   www.oaseveldhoven.nl 
 
Fiscaal nummer:  RSIN 856596334 
 
Rekeningnummer:  NL34 RABO 0311 6197 03 
 
Correspondentie-adres: 

(adres secretaris) 
Tulderhei 19 
5508 VN  Veldhoven 

 
Emailadressen: 
   oaseveldhoven@gmail.com 
   info@OaseVeldhoven.nl 
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