
Jaarverslag 2021 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase  1 / 20 

Stichting Geloofsgemeenschap Oase 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
 
 
 



Jaarverslag 2021 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase  2 / 20 

Inhoudsopgave 
 
 
 
Activiteiten van Oase in 2021 .................................................................................................. 4 

Vieringen ............................................................................................................................... 4 
Techniek achter de vieringen .............................................................................................. 5 
Werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging ................................................................. 7 
Kliederkerk in 2021 met Immanuel ..................................................................................... 7 
Omzien naar Elkaar .............................................................................................................. 9 
Overige activiteiten en samenkomsten ............................................................................. 9 
Fietstochten langs Mariakapellen ..................................................................................... 10 
Contacten andere geloofsgemeenschappen ................................................................... 11 

Zorgplicht en verantwoordelijkheid ....................................................................................... 11 
Financiële achtergrond ........................................................................................................... 12 

Begroting 2021 ..................................................................................................................... 12 
Inkomsten 2021 ................................................................................................................... 12 
Uitgaven 2021 ...................................................................................................................... 13 
Balans 2021: kasgelden en banktegoeden ...................................................................... 15 
Plannen en begroting 2022 ............................................................................................... 16 

Verdere informatie Stichting .................................................................................................. 19 
Appendix 1: Kascontrole / Financiële verslaggeving 2021 ............................................ 20 

 
 
Jaarverslag,  
opgesteld door Bestuur Oase, 
goedgekeurd door Raad van Toezicht, 
 
Veldhoven,  
Januari 2022



Jaarverslag 2021 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase  3 / 20 

Voorwoord  

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

In zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
 
Bovenstaande tekst was het laatste couplet van het slotlied van de Kerstviering van 
2021. Het drukt voor mij het verlangen uit om elkaar weer te ontmoeten, gezellig naast 
elkaar, voluit zingend en na afloop van de viering samen koffie drinken en de verhalen 
van lief en leed delen. Hoopvol wachten we op het moment dat dat weer kan. 
 
Ook het afgelopen jaar beheerste corona ons doen en laten. Vieringen, soms met een 
beperkt aantal bezoekers, maar vaak ook alleen via KerkTV en YouTube. Kliederkerk 
meestal afgelast. Weinig activiteiten naast de vieringen, met uitzondering van de druk 
bezochte fietstochten. 
 
Ik geloof in een God die soms een deur sluit, maar dan ook altijd een raam open zet. 
Vanuit dat geloof zijn er ook veel mooie ontwikkelingen te zien: de steeds inniger 
samenwerking met de Immanuel-gemeente, de eerste voorganger van buiten, de al 
genoemde fietstochten. En de veerkracht van al die mensen die, laverend tussen de 
maatregelen, zich iedere keer weer aanpassen. 
 
Het optimisme van begin vorig jaar, dat we bijna van corona af waren, is veranderd in 
het realisme dat we hier voorlopig nog niet van af zijn. Gelukkig hebben we ook de 
overtuiging dat we desondanks goede dingen kunnen doen. 
 
Houd moed, heb lief! 
 
Jeroen Kok 
Bestuursvoorzitter Stichting Geloofsgemeenschap Oase 
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Activiteiten van Oase in 2021 

Vieringen 

In 2021 zijn veel dingen veranderd, maar alle vieringen die gepland waren, zijn gelukkig 
doorgegaan. Een aantal vieringen konden nog via aanmeldingen met een beperkt 
aantal bezoekers gehouden worden, terwijl het overgrote deel alleen kon worden 
gevolgd via kerkTV of YouTube. Dat dit mogelijk was, is een enorm geluk. De 
presentatie is enorm verbeterd met meerdere camera’s en moderne techniek. Voor 
het beamteam was dit een flinke uitdaging, maar de resultaten zijn er mooier van 
geworden.  

Dat de Paas- en Kerstviering niet in de blokhutten konden plaatsvinden was enerzijds 
een enorme tegenvaller vanwege de toch wel speciale sfeer en mogelijkheden. Daar 
tegenover stond dat we van de techniek gebruik konden maken door de vieringen 
vanuit de Immanuelkerk te doen via die prachtige uitzendtechniek. Voor de 
voorgangers blijft het lastig om inspirerend over te komen zonder nabije toehoorders. 
De vieringengroep heeft ook een apart jaar achter de rug in verband met corona. De 
groep is slechts eenmaal samengekomen op een middag in ‘het Dorpsgenot’ in Oerle 
om de voortgang door te nemen en elkaar weer eens bij te praten.  

Van de elf leden hebben Ed en Tonny Colnot daar afscheid genomen in verband met 
gezondheidsperikelen. Drie andere leden hebben aangegeven dat ze graag wat 
rustiger aan willen doen in voorbereiding en uitvoering. Dat opende de mogelijkheid 
om uit te kijken naar externe voorgangers en de vorm waarin een voorganger samen 
met een lector de viering doet. Beide voorstellen hebben vorm gekregen. In oktober 
bleek de inzet van een lector een goed keuze Als eerste voorganger van buiten heeft 
pastoraal werkster Marleen Kremers tot volle tevredenheid de viering in december 
verzorgd. De viering van november was een oecumenisch initiatief en werd verzorgd 
door dominee Wim Dekker van de Immanuelgemeente en Huub Bukkems van Oase.  

Ondanks alle beperkende maatregelen en dankzij de techniek via KerkTV en YouTube 
is dit jaar goed verlopen en kijken we uit naar een positief 2022. 

Frank Bockholts, Coördinator Vieringengroep. 

 
Datum Type Thema Locatie 
9-1-2021 Oaseviering Alleen red ik het nooit Immanuelkerk 
13-2-2021 Oaseviering De ander dienen Immanuelkerk 
10-3-2021 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
13-3-2021 Oaseviering Een teken voor de toekomst Immanuelkerk 
17-3-2021 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
24-3-2021 Oecumenische viering Vastentijd Immanuelkerk 
31-3-2021 Oecumenische viering Kruisweg Immanuelkerk 
4-4-2021 Oaseviering Een nieuw begin! (Pasen) Immanuelkerk 
10-4-2021 Oaseviering Geloof en twijfel Immanuelkerk 
8-5-2021 Oaseviering Vriendschap kleurt je leven Immanuelkerk 
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12-6-2021 Oaseviering Brood voor onderweg Immanuelkerk 
19-6-2021 Oaseviering Corona is óók een lichtkrans Immanuelkerk 
10-7-2021 Oaseviering Ben jij ook één van de 12? Immanuelkerk 
14-8-2021 Oaseviering Leven voor de ander Immanuelkerk 
11-9-2021 Oaseviering Wie is Jezus voor mij? Immanuelkerk 
9-10-2021 Oaseviering Wat is wijsheid? Immanuelkerk 
30-10-2021 Oaseviering Herdenken in de oase Immanuelkerk 
14-11-2021 Oecumenische viering Zondagviering met Immanuelkerk Immanuelkerk 
1-12-2021 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
8-12-2021 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
11-12-2021 Oaseviering Wat doen wij? Immanuelkerk 
15-12-2021 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
22-12-2021 Oecumenische viering Adventsviering Immanuelkerk 
24-12-2021 Oaseviering God onder de mensen (kerst) Immanuelkerk 

Techniek achter de vieringen 
In het vorige jaarverslag stond al aangekondigd dat de Immanuel ging investeren in 
een nieuwe beeld- en geluid-installatie. Die is intussen geïnstalleerd, en we maken 
daar met veel plezier gebruik van. 
 
De belangrijkste wijziging is dat we gebruik maken van twee op afstand bedienbare 
camera’s. Voor elk van die camera’s kun je een aantal posities voorprogrammeren. 
Tijdens de viering kun je dan schakelen tussen deze voorkeursposities. Eventueel kun 
je de camera’s ook nog “live” bedienen, maar dan is de kans op zeeziekte bij de kijkers 
groot. 
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Het nieuwe geluidssysteem heeft een standaard-instelling waarbij microfoons waar 
geluid op valt automatisch aan gaan. Dat werkt voor de meeste van onze vieringen 
heel goed, en scheelt weer flink wat handelingen voor de bediener, zodat we voor de 
Oase viering met één technicus uit de voeten kunnen. In de vieringen van de Immanuel 
is het qua geluid wat ingewikkelder, door het overheersende geluid van het orgel en 
het gebruik van de headset door de voorganger. Daar zitten voorlopig dus steeds twee 
technici per viering om alles in goede banen te leiden. 
 
Een andere wijziging is dat we 
overgeschakeld zijn op 
breedbeeld, zodat alles 
mooier op de televisie thuis 
past. De uitdaging blijft om 
een goede balans te vinden 
hoe het uitgezonden beeld er 
uit ziet, en hoe het er in de 
kerk op de schermen uitziet. 
Zodra er (weer) bezoekers in 
de kerk zijn, ligt de nadruk op 
het er goed uitzien in de kerk, 
en acceptabel thuis. Dat 
betekent bv dat we dan de 
liedteksten weer op het 
volledige beeld laten zien, en 
niet persé de cantor in beeld 
zullen hebben. Hetzelfde geld 
voor gelezen teksten. 
 
Ons eigen techniek team 
bestaat intussen uit Armand 
Klaassen, Harry de Bot, Paul 
Hafkemeijer en Jeroen Kok. De laatste twee draaien ook mee in het beamteam van de 
Immanuel. Zo blijven we ook betrokken bij alle technische ontwikkelingen daar. 
 
Jeroen Kok 
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Werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging 
De activiteiten van de werkgroep Bezinning, Bezieling en Beweging (BeBeBe) hebben 
in het verslagjaar jammer genoeg stil gelegen. 
Of de werkgroep het bekende programma (met o.m. stiltemoment, verstillende dans, 
gespreksavonden rondom een thema) op dezelfde wijze gaat voortzetten, is op dit 
moment nog onduidelijk. De werkgroepleden gaan zich daarover buigen. 
Jeanneke de Bot 
 

Datum Thema Locatie 

12-1-2021 Stiltemoment AFGELAST 
20-1-2021 Gespreksavond Parelduiken in de Bijbel AFGELAST 
2-3-2021 Stiltemoment AFGELAST 

15-3-2021 Film Des Hommes et des Dieux AFGELAST 

Kliederkerk in 2021 met Immanuel  

Ondanks alle beperkingen van 2021 is de Kliederkerk van 
Veldhoven nog heel actief bezig geweest. De reguliere 
vieringen, voor zover je bij Kliederkerk van ‘regulier’ kunt 
spreken, gingen niet door, maar daarvoor vindt het 
Kliederkerk-kernteam, bestaande uit Kees Bikker en Astrid 
Schoonewelle vanuit de Immanuel en Hetty van den Hurk 
vanuit Oase, wel een oplossing voor.  

Zo hebben we in de lente gewerkt aan het ‘Sta-op thuis pakket’ met allerlei 
opdrachten en knutsels om mee naar buiten te gaan met het gezin. Goed gevulde 
enveloppen werden uitgereikt aan gezinnen die de Kliederkerk bezoeken, maar ook 
aan enkele mogelijke nieuwkomers om kennis te laten maken. 

 
Met deze QR-code kun je de film bekijken! 

 

Daarna werd het Pasen en konden we elkaar nóg niet ontmoeten. Het team heeft toen 
allerlei mensen binnen Oase en Immanuel benaderd en er zijn onder regie van Hetty 
en cameraman Jerry, één-op-één filmpjes opgenomen die het Paasverhaal vertelden. 
Van het voetenwassen, het laatste avondmaal, tot Judas, Petrus, Pilatus, Simon van 
Cyrene, Maria van Magdela, allerlei bekenden vervulden hierin een prachtige rol, 
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zodat we samen een hele mooie film gemaakt hebben, die met Pasen in kleine 
stukken te beleven was tijdens een wandeltocht. 

   

In juni konden we het ontmoeten weer voorzichtig ‘OPPAKKEN’. Dat was dan ook het 
thema van de seizoen afsluiter van Kliederkerk. Met buitenspelletjes rond de kerk, 
hebben we ‘onze‘ gezinnen nog 
even kunnen ontmoeten en 
kunnen trakteren op een 
gezellige BBQ. 

 

In oktober was er zelfs een 
’Nieuw Begin’ van het seizoen en 
wel in de kerk! Er kon toen weer, 
op gepaste afstand van elkaar, 
geknutseld worden aan het 
thema van de 7 dagen van de 
Schepping. Onze Kliederkerk 
bleek nog steeds te groeien en te bloeien gelukkig en de pannenkoeken smaakten 
heerlijk. 

  

Op 11 november hebben Jeroen en Hetty een Sint Maarten uitzending gemaakt en 
gezongen, te volgen op KerkTV.  
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Kliederkerst zou dit jaar op het plein buiten gevierd gaan worden, maar dat zou toch 
weer te veel contactmomenten geven. Daarom is er gekozen voor een uitzending van 
een Kerstvertelling door Bram Donkers en een Kliederkerk kerst-knutsel. Ook deze 
was leerzaam en de moeite waard en nog terug te zien en mee te zingen via YouTube. 
Ook verstrekte Oase nog leuke kerstboekjes voor de kinderen waarmee thuis onder 
andere een kersstal gemaakt kon worden. 

Wat nog op de plank is blijven liggen, is het idee voor de volgende Kliederkerk: “Laat je 
horen!” Wanneer die plaats vindt, is nog even afwachten, maar we houden zeker 
moed. 

Hetty van den Hurk 

Omzien naar Elkaar  

De Pastoraatsgroep, bestaande uit Harry de Bot, Joep Coonen en Jet van Woerkum, 
heeft ook in 2021 het ‘omzien naar elkaar’ in de praktijk gebracht. Al viel dat vanwege 
corona niet altijd mee. In sommige periodes van het jaar moesten zij terughoudend zijn 
met bezoeken aan huis, terwijl ook de Huiskamer in de kerk lange tijd stil lag. Hoewel 
er ook in ’21 de nodige bezoeken en telefoongesprekken hebben plaatsgevonden, kan 
de bekendheid van de groep nog wel een tandje beter. 

Harry de Bot 

Overige activiteiten en samenkomsten 

Helaas door Corona werden wederom veel andere activiteiten en bijeenkomsten 
afgelast, waaronder de ‘statutair verplichte’ bijeenkomst van de Vrienden van Oase.  

- Vrienden van Oase vergadering AFGELAST 
- Pasen ochtend AFGELAST 
- Weerzien/reünie parochianen Veldhoven AFGELAST 
- Bijeenkomst van Vieringenwerkgroep AFGELAST 
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Het ‘maandelijkse’ digitale mededelingenblad is dit jaar 
getransformeerd naar de nieuwe “Bronwater”. De ‘oplage’ 
is gestaag gestegen naar een 126-tal adressen (vorig jaar 
134). De eindredactie wordt verzorgd door Harry. 
 
Per einde 2020 is de webmaster-positie 
ingevuld door het bestuur. Graag zouden 
we daar een enthousiasteling voor vinden 
die ons ontzorgt.  
 

Fietstochten langs Mariakapellen 
 
Al in 2020 was het mogelijk om individueel 
langs Mariakapelletjes te fietsen. Op de 
website waren ze beschreven met de 
locaties. Het overzicht was ontleend aan 
het boekje Ons lief Vrouwke in de Kempen 
van Jeanny Wouters.  
In 2021 hebben we routes uitgezet om er in groepen langs te kunnen gaan. Door de 
coronacisis konden geen bezoekers de vieringen bijwonen. De meimaand was een 
mooie gelegenheid om al fietsend in de buitenlucht toch elkaar ontmoeten.  
 
Het enthousiasme was groot. Doordat er onderweg veel aan elkaar te vertellen was 
lag het tempo erg laag. Gezelligheid voerde de boventoon. Om tien uur werd 
vertrokken bij de toren van de voormalige Jozefkerk en rond half vijf was Veldhoven 
weer bereikt en dat over slechts 35 km. De tochten varieerden van 25 tot 63 km.  

 
 
 
Onder leiding van de route 
begeleiders was er keuze uit 10 
verschillende routes en vele data. 
Door het slechte weer is een 
aantal tochten niet doorgegaan. 
Van de 25 mogelijke tochten zijn 
er 14 doorgegaan met in totaal 57 
deelnemers. In totaal waren er 80 
aanmeldingen.  
 

Behalve het bezoek aan de Mariakapellen en de interessante geschiedenis ervan 
gingen de routes langs mooie paden en natuur. Vanwege de interesse en de 
ontspannen sfeer van de fietstochten zijn er na mei nog twee tochten georganiseerd. 
De eerste was naar het graf van bisschop Beckers in St.-Oedenrode en de andere 
route leidde naar het Glorieuxpark waar een rondleiding gegeven werd. Er waren nog 
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ideeën voor meerdere locaties, maar houden we nog tegoed. Een herhaling van deze 
tochten in 2022 wordt nog bekeken! 

   

Contacten andere geloofsgemeenschappen 

Het leek zo’n mooi idee, al voor 2020: samen met een aantal kleine 
geloofsgemeenschappen uit de regio Eindhoven de ontmoetingsdag voor kleine 
geloofsgemeenschappen organiseren. In regelmatig overleg met SOVE, De Kapel, de 
Oud-Katholieken, de Augustijnen (Glorieux) en Oase waren we op weg naar een mooie 
dag. De nieuw geplande datum van oktober 2021 hebben we wederom moeten laten 
schieten. We hopen dat we het kunnen gaan inpassen in 2022. 

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 (Harry de 
Bot, Joep Coonen, Jet van Woerkum) zijn in 2020 alsnog aangevraagd 
(Screeningsprofiel Personen) en verkregen. 



Jaarverslag 2021 - Stichting Geloofsgemeenschap Oase  12 / 20 

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

Begroting 2021  
Vanuit het eerste beleidsplan van Oase (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. Reeds in 2018 waren deze reserves ruim 
gerealiseerd. Daarom werden in de jaren erna neutrale / licht negatieve begroting 
opgesteld. In de afgelopen twee jaren, mede vanwege de weinige mogelijkheden om 
activiteiten te realiseren (en kosten te maken), is echter eerder vermogen opgebouwd 
dan gestabiliseerd. 
 

 
 
Voor 2021 hadden we de begroting van 2020 min of meer gekopieerd, omdat we 
gezien de corona-onzekerheden ook niets beters konden inschatten of inplannen. Ook 
in 2021 heeft corona de mogelijkheden behoorlijk beperkt, en daarmee is van 
geplande activiteiten (uitgaven) helaas weinig gerealiseerd. 
 

Inkomsten 2021 
De Stichting Geloofsgemeenschap Oase kent in hoofdlijnen twee inkomstenbronnen: 

 Vrijwillige periodieke giften (bancair). Het aantal bijdragende families bedroeg 
einde jaar 32. Dat zijn er netto 4 minder dan vorig jaar. De gemiddelde bijdrage 
is licht gedaald (5%) ten opzichte van vorige jaar van rond de € 165 naar ca € 155. 
We zijn heel dankbaar dat ondanks corona en het minimaliseren van de 
activiteiten, de mensen ons trouw zijn gebleven en ook zijn blijven bijdragen. 

Uitgaven per categorie Inkomsten per categorie
Begroot Begroot

Porto Drukwerk 21 € 380,00 Collecte 21 € 1.190,00

Huur 21 € 2.810,00 Entree 21 € 200,00

Activiteiten 21 € 2.710,00 Koffiegeld 21 € 0,00

Koffiegeld 21 € 0,00 Giften 21 € 5.500,00

Bank 21 € 150,00 Rente 21 € 0,00

Organisatie 21 € 600,00

Uitgaande Giften 21 € 250,00

6.900,00€     € 6.890,00

Begrotingsplan -€ 10,00
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 Collecte- en entreegelden, voldaan bij de fysieke activiteiten. Bij de 
oecumenische diensten wordt geen collecte gehouden, maar worden ook geen 
huurkosten verrekend. Gezien de vele vieringen zonder publiek, en vrijwel 
geheel wegvallen van de Bezinning, Beweging en Bezielingsagenda, zijn 
hiervan de bijdragen uiteraard grotendeels weggevallen. 

 

 
 

Uitgaven 2021 
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 

 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.  

Inkomsten per categorie
Actueel Begroott.o.v. begroting

Collecte 21 € 330,15 € 1.190,00 -72,3%

Entree 21 € 0,00 € 200,00 -100,0%

Koffiegeld 21 € 0,00 € 0,00 -

Giften 21 € 4.979,00 € 5.500,00 -9,5%

Rente 21 € 1,56 € 0,00 -

€ 5.310,71 € 6.890,00 -22,9%
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In bovenstaande tabel zijn de uitgaven van 2021 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.) hebben we mede ook door de corona-crisis niet kunnen organiseren en 
kunnen uitgeven.  

- Er waren door corona veel minder activiteiten buiten de vieringen dan begroot. 
En ook de grote reservering voor een excursie/ ’pelgrimsreis’ kon niet worden 
georganiseerd. 

 
  

Uitgaven per categorie
Actueel Begroot

Porto Drukwerk 21 € 0,00 € 380,00 -100,0%

Huur 21 € 2.490,00 € 2.810,00 -11,4%

Activiteiten 21 € 348,67 € 2.710,00 -87,1%

Koffiegeld 21 € 0,00 € 0,00 -

Bank 21 € 119,37 € 150,00 -20,4%

Organisatie 21 € 834,19 € 600,00 39,0%

Uitgaande Giften 21 € 0,00 € 250,00 -

€ 3.792,23 € 6.900,00 -45,0%
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Balans 2021: kasgelden en banktegoeden 
Concluderend vanuit de eerdere paragraven, zijn zowel de uitgaven als inkomsten 
‘positief’ uitgevallen, helaas beïnvloed door de voortdurende coronavirus. Daarmee 
heeft 2021 ten opzichte van begroting een positief overschot opgeleverd, tegen de lijn 
van beleid en begroting in, waarmee het vermogen is gegroeid met € 1.518,48.  
 
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.  

  

1-1-2021 31-12-2021
Kas 532,10€         559,05€        26,95€              
Bank (rekening courant) 2.107,26€      3.597,23€     1.489,97€         
Bank (spaarrekening) 16.253,81€    16.255,37€    1,56€                 

18.893,17€    20.411,65€    

overschot in- uitgaven 1.518,48€       
20.411,65€     
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Plannen en begroting 2022 
Ondanks dat de laatste twee coronajaren hopelijk in alle opzichten een vertekend 
beeld zullen geven, is het wel goed om ook te kijken naar de trend over de jaren heen. 
Daarin is te zien dat de uitgaven min of meer stabiel en de inkomsten dalend zijn. Voor 
de laatste twee jaren is dat zeker mede het gevolg van gemiste collectes. Het was 
altijd al het plan, om - nadat er ‘een gezonde buffer’ was opgebouwd -  een neutrale 
begroting vol te houden. Ook nadat die buffer gerealiseerd was, is er al die jaren 
echter altijd een overschot gerealiseerd.  
 

 
 
Het plan tot een neutrale begroting is altijd geweest om meer activiteiten of middelen 
doelmatig in te zetten, echter dat is deels door personele bezetting (en de belasting 
van de al beschikbare vrijwilligers) lastig te realiseren geweest. Met dalende 
inkomsten kun je zeggen dat de begroting meer in balans komt, maar dat is wel vanuit 
een andere insteek.  
Daarnaast zal de hopelijke opening van de samenleving als coronamaatregelen 
verzachten of wegvallen, er ook wellicht meer inkomsten komen vanuit collectes en 
entree-bijdragen. En daarbij is sowieso de insteek dat als samenkomsten weer zouden 
kunnen, dat er dan ook belangrijke sociale en grotere ontmoetingsevenementen 
georganiseerd moeten worden, waar we ook zo lang al naar uitkijken. 
 
Vooralsnog ziet het er naar uit dat de coronacrisis ook in 2022 nog voor onzekerheid 
en beperkingen met zich mee brengt. Het heeft daarom (wederom) weinig zin om een 
uitgebreide nieuwe begroting voor 2022 op te zetten. We hebben daarom wederom 
gekozen om de begroting van 2020 ook in 2022 voort te zetten, met een correctie 
naar beneden voor te verwachte giften, gebaseerd op gerealiseerde giften in 2021. Als 
de mogelijkheden zich positief keren, gaan we ons qua activiteiten en uitgaven niet 
door deze begroting laten beperken! Dan wordt de ruimte vanuit onze buffers 
aangewend om er iets moois van te maken met elkaar, elkaar weer te ontmoeten en 
te vieren dat het weer kan.  
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Deze begroting (uit 2020) 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 2021 in Eindhoven.  

o Voor 2021 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:  
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 wel aangepast en begroot op de inkomsten van 2021. 

 

Uitgaven per categorie Inkomsten per categorie
Begroot Begroot

Porto Drukwerk 22 380,00€         Collecte 22 € 1.190,00

Huur 22 2.810,00€       Entree 22 € 200,00

Activiteiten 22 2.710,00€       Koffiegeld 22 € 0,00

Koffiegeld 22 -€                Giften 22 € 5.000,00

Bank 22 150,00€          Rente 22 € 0,00

Organisatie 22 600,00€         

Uitgaande Giften 22 250,00€         

6.900,00€     € 6.390,00

Begrotingsplan -€ 510,00
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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 Harry de Bot - secretaris) 
Tulderhei 19 
5508 VN  Veldhoven 

 
Emailadressen: 
   info@OaseVeldhoven.nl 
   bestuur@oaseveldhoven.nl 
   vieringen@oaseveldhoven.nl 
   rvt@oaseveldhoven.nl (Raad van Toezicht) 
 
Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website onder menu-kopje “Over”. 
 
Bestuur 
Voorzitter:  Jeroen Kok 
Secretaris:  Harry de Bot 
Penningmeester: Armand Klaassen 
Bestuurslid:  Hetty van den Hurk 
 
Raad van Toezicht 
Huub Bukkems 
Gerrit Kros 
Pieter de Meijer 
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Appendix 1: Kascontrole / Financiële verslaggeving 2021 
 
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     Raad van Toezicht (tbv Kascontrole) 
Stichting Geloofsgemeenschap Oase 
 

Inkomsten per categorie Uitgaven per categorie
Actueel Actueel

Collecte 21 € 330,15 Porto Drukwerk 21 € 0,00 -100,0%

Entree 21 € 0,00 Huur 21 € 2.490,00 -11,4%

Koffiegeld 21 € 0,00 Activiteiten 21 € 348,67 -87,1%

Giften 21 € 4.979,00 Koffiegeld 21 € 0,00 -

Rente 21 € 1,56 Bank 21 € 119,37 -20,4%

€ 5.310,71 Organisatie 21 € 834,19 39,0%

Uitgaande Giften 21 € 0,00 -

€ 3.792,23 -45,0%

Saldo € 1.518,48
[positief = overschot]

1-1-2021 31-12-2021
Kas 532,10€         559,05€        26,95€              
Bank (rekening courant) 2.107,26€      3.597,23€     1.489,97€         
Bank (spaarrekening) 16.253,81€    16.255,37€    1,56€                 

18.893,17€    20.411,65€    

overschot in- uitgaven 1.518,48€       
20.411,65€     


