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Inleiding: 

Op 17 mei won Kitty Vos, met haar plan voor de Oases de buitenkans van de provincie Overijssel. De 

boerderij in Stegeren. De prijs: 2 jaar lang gratis gebruik van de boerderij, met een optie eerste koop.  

En zodoende is op 12 juni door haar Stichting Oases opgericht.  

Een pauze– en herstelplek voor iedereen die het teveel wordt, om op adem en op kracht te komen.  

Conform de statuten publiceert Oases in 2019 haar eerste jaarverslag. Dus, bij deze. 

 

De opbouw 

 Stichting Oases 

 Terugblik  

 Terugblik op 2018 

 Waar staat de Oases nu 

 Financieel overzicht 2018 en 2017 

 Hoe gaat de Oases verder? 

 Begroting 2019 

 Nawoord 
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Stichting Oases 

De Oases is een jonge stichting zonder winstoogmerk met het doel depressie en burn-out te helpen voorkomen. Ze richt 

zich op het ondersteunen en versterken van iedereen die het even teveel wordt.  

 

De boodschap: 

Het wordt iedereen wel eens teveel, het leven gaat niet over rozen. Vaak komt een onheil ook niet alleen en is er de wet 

van Murphy.  

Een pas op plaats, op adem en weer in je kracht komen is dan heel normaal en goed voor je. Een Oase van de stichting 

Oases is zo’n plek waar dat kan. En waar je kunt vinden wat jij nodig hebt om weer in je kracht te komen en dat ook be-

ter te kunnen blijven. 

 

Op adem en in je kracht 

De Oases biedt pauze en herstelplekken, om op adem en in je kracht te komen. Kortdurend logeren, thema weekenden 

en dagactiviteiten in een landelijke en huiselijke kleinschalige omgeving. Ze gebruikt daarbij de natuurlijke middelen, een 

menselijk contact, een huiselijke omgeving waar je je thuis en welkom kunt voelen, activiteiten in de natuur, creatief 

bezig zijn en bewegen.  

 

Nevenactiviteiten, meedoen met de Oases 

De Oases biedt ruimte voor nevenactiviteiten met meerwaarde en passend bij het hoofddoel van de Oases en haar acti-

viteiten daartoe. Bijvoorbeeld wanneer het iemand of meerderen in hun kracht brengt of zet, het niet ten koste gaat van 

het hoofddoel en de activiteiten van de Oases zelf. Bij voorkeur levert de nevenactiviteit een voordeel ten aanzien van 

het hoofddoel van Oases. 

 

Normaliseren: natuurlijk goed en menselijk 

Het is de visie van Oases dat zorg menselijker, meer van alle tijden en vooral meer uitgaand en inlevend in de mensen 

om wie het gaat kan. Het gaat om de inhoud en het resultaat, niet om welke mooie naam je er aan wilt geven, of welke 

vernuftige systematiek of methodiek standaard gebruikt zou moeten worden. De Oases doet niet moeilijk wanneer het 

ook makkelijk kan. Een systeem hoort de mens te dienen en niet andersom.  

Goede zorg is  maatwerk, afstemmen op de persoon, uitgaan van diens kenmerken. En goed kan altijd beter.  

Menselijk is sociaal en verbinding. Ze ontstaat bij aandacht, herkenning, en erkenning.  Aandacht voor elkaar, horen en 

je gehoord voelen, elkaar begrijpen en elkaars taal spreken. Erkenning zonder oordeel en waardering en respect voor 

elkaar. Vervolgens ontstaat er ruimte voor betrokkenheid en compassie, de wil om wat te willen betekenen voor elkaar, 

voor de deelnemers, je collega, de Oases zelf. De natuurlijke basis voor kwaliteit, voor groei en continuïteit, de basis voor 

natuurlijk goede en menselijke zorg,  

Voor kwaliteit en de zorg voor kwaliteit gelden dezelfde voorwaarden, verbinding, betrokkenheid en compassie. Want 

alleen uit deze voedingsbodem groeit en ontwikkelt optimale kwaliteit.  
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Terugblik op 2017 en 2018 

 

Gewonnen en toen?  

Oases won op 17 mei de buitenkans! Een uitdaging voor de Oases en haar mensen als startende nieuwe onderne-

ming. En een uitdaging voor de provincie die flexibel wil omgaan met de regels en procedures en zo wil leren van 

het proces van herbestemmen van een VAB. Dat het een uitdaging was bleek dat jaar, de symbolisch uitgereikte 

sleutel door de gedeputeerde Moniek van Haaf werd dat jaar nog niet ingewisseld voor de echte sleutel. Er ble-

ken nogal wat haken en ogen te zitten aan de prijs en er waren hobbels die genomen moesten worden. Het was 

eigenlijk het hele jaar voor de Oases en de provincie puzzelen hoe we de haken in de ogen konden krijgen. De 

contracten konden tot dan niet getekend worden en daarmee de werkelijke sleutel niet overhandigd.  Het vroeg 

geduld en een lange adem. En eigenlijk was er tot het eind van dat jaar onzekerheid of de Oases haar prijs wel 

zou kunnen gaan aanvaarden. 

 

En daarna was het een jaar van veel vragen en verassende antwoorden. Een jaar met haken en ogen die aan de 

prijs bleken te hangen en vervolgens onduidelijkheid en onzekerheid over het wel willen en kunnen gaan aan-

vaarden van de gewonnen prijs. Uiteindelijk gebeurde dat toch in december. En daarmee was het voor beide par-

tijen, Oases en de provincie Overijssel, een jaar waar een lange adem voor nodig bleek met uiteindelijk toch een 

start voor 2018,  wel een iets andere dan aanvankelijke beoogde. Begin 2018 werden vervolgens de contracten 

ondertekent en werd ook de echte sleutel in ontvangst genomen. 
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Asbest en de waarde van de boerderij. Vooral daarover gingen de gesprekken met de provincie. Het grootste 

struikelblok was de twijfel over de waarde van de boerderij in relatie tot de vraagprijs. In mijn plan vertrouwde ik 

erop dat deze conform taxatiewaarde zou zijn. Er bleek echter meer dan de grond en de gebouwen gerekend. Via 

een agrarisch taxateur vernamen we al gauw dat de vraagprijs stevig is en minimaal € 100.00,- te hoog. Bij na-

vraag over de totstandkoming van de prijs bleek inzage in de taxatie niet mogelijk bij de afdeling vastgoed. Toen 

de taxateur vrijblijvend navraag deed leek er aanvankelijk een bouwkavel voor een woning te liggen op het erf, 

voorkomend uit een rood voor rood regeling. Het gewonnen plan van Oases ging echter uit van hergebruik van 

alle gebouwen, werd daar ook om geroemd. En het financiële plan was natuurlijk niet berekend op sloop en 

nieuwbouw, zoals bij rood voor rood. En dan kom je in de knel met je financiering, als in de prijs voor de boerderij 

een optie tot een kavel verkrijgen is meegerekend die vervolgens niet gebruikt gaat gebruikt gaat worden.  

 

Het jaar 2017 is dus vooral opgegaan aan gesprekken met de provincie over onduidelijkheden en knelpunten. 

Over het asbest kwam er meer duidelijkheid, een nieuw onderzoek ook en de provincie gaat het verwijderen er-

van voor haar rekening nemen. Ook werd de duur van het gratis gebruik versoepeld door aanvankelijk wanneer 

nodig over te kunnen gaan op huur, wat later weer is omgezet naar een derde gratis jaar gebruik, als blijkt dat er 

meer tijd nodig is om de koop te kunnen realiseren. De provincie wilde niet zakken met prijs en wilde ook niet 

meewerken aan het verzoek om een bindende taxatie. Even was het daardoor heel onzeker of de Oases de prijs 

wel zou gaan aanvaarden.  

 

We doen het toch;  

We, het bestuur: Kitty Vos, Helen Smit en Ans Lassche, konden subsidie vragen van de Provincie Overijssel, om de 

kosten die Oases zou gaan maken voor de aanpassingen aan het woonhuis (met name aan de deel)  te bekosti-

gen. De Oases besloot zodoende een wat andere start te gaan maken. Een start met nog onzekerheid vanwege 

het moeten maken van een nieuw plan gericht op sloop en nieuwbouw. Een start waarin o.a. het komen tot een 

nieuw plan een projectmatig doel is.  

Dit zou dan begin 2018 vorm krijgen. 

En daarmee was het voor beide partijen een jaar waar een lange adem voor nodig bleek. Door blijvende inzet en 

de juiste intenties hebben we dat goed doorstaan. 

 

 Andere ontwikkelingen 

Naast de gesprekken  met de provincie en het vinden van oplossingen, is er ook verder gewerkt aan  het onderne-

mersplan, is het netwerkwerk verder uitgebreid en is “Als kanker lief is” ontwikkeld. 

Er was overleg met anderen binnen het netwerk, er werd kennis gedeeld en meegedacht. Het ondernemers plan 

werd verder aangescherpt, de lay-out gewijzigd. Inhoudelijk werd  gekozen de doelgroep uit te breiden met naas-

ten van levensbedreigend zieken. En ze zette de informatieve site “Als kanker je lief is” op. Vele naasten van men-

sen met kanker gaven aan dat ze behoefte hadden gehad aan informatie over hoe het voor hun is. Over hoe om 

te gaan met je lief met kanker en tips.  De pagina wordt goed bezocht en geregeld komen er vragen via mail en 

biedt Kitty hulp en ondersteuning. 
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Terugblik op 2018 

Stichting Oases is een jonge stichting in de opstartfase en volop in ontwikkeling. Voorliggend ligt er een business-

case, het plan waarmee de Oases de boerderij in Stegeren heeft gewonnen. Een dynamisch plan, zoals dat hoort 

bij een businesscase en een opstartende en zich ontwikkelende organisatie. Daarnaast ligt er een projectplan op-

start Stegeren, waarvoor subsidie is verkregen vanuit de ASV van de provincie. Het project bevat het gebruiks-

klaar maken van de locatie en de uitvoering van de activiteiten (bijeenkomsten, trainingen workshops voor doel-

groep en organisaties)  

Eind februari werden de contracten bij de provincie Overijssel getekend en werd de sleutel overhandigd.  

Aanvankelijk werd gehoopt dit jaar nog met het project te kunnen starten, maar vanwege grote vertraging door 

vele onvoorziene gebreken aan het woonhuis is door het bestuur besloten het project op te schorten naar het 

voorjaar van 2019.  
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Ontwikkelingen en kansen. 

Naast de werkzaamheden voor het gereed maken van de locatie, ontwikkelde de Oases zich ook intern verder. 

Het netwerk breidde zich verder uit. En er dienden zich nieuwe ontwikkelingen en kansen aan, die keuzes voor 

koers en beleid met zich mee brachten. 

Zo was er de bijkomstigheid dat door lang moeten wachten op het starten en afronden van belangrijke werk-

zaamheden aan de locatie er tijd en ruimte was om ook al een aantal kamers in het woonhuis in te richten.  

Daaruit ontstonden spontaan vragen voor kortdurende opvang van jongeren of jongvolwassen, alsook aanvra-

gen voor respijtzorg. Het bestuur ziet het als de oplossing om omzet te verkrijgen, wat natuurlijk belangrijk is 

nu de kosten het afgelopen jaar alleen maar oplopen. En het zijn (neven) activiteiten die passen binnen het 

beleid, de doelstelling en de werkwijze van de Oases. 

Ontwikkelingen in 2018 

 Herbestemmen boerderij 

 Pauze en herstel voor jongere of jongvolwassenen 

 Respijtzorg 

 Overige ontwikkeling en kansen. 

 

Herbestemmen boerderij, komen tot een nieuw plan voor de inrichting. 

Al snel bleek met name ook door de vele onvoorziene gebreken aan de gebouwen op locatie, en het ontbreken 

van een nog nieuw te maken plan voor de inrichting, een tijdelijke bestemmingsaanvraag of omgevingsvergun-

ning aanvragen teveel gebaseerd op speculaties en daardoor niet zinvol en onlogisch. In overleg met de provin-

cie is daarom besloten af te zien van deze verplichting van de provincie en heeft de Oases het projectplan op-

start Stegeren lichtelijk aangepast zonder daarmee de doelstelling en beoogde resultaten te wijzigen. Vervol-

gens dienden zich mogelijkheden aan voor nevenactiviteiten, die in beginsel ook zonder bestemming- of omge-

vingsvergunning kunnen plaatsvinden.   

De Oases kwam verder via Arcon en Stimuland in contact met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. 

Zij biedt de Oases projectmatige ondersteuning om te komen tot een nieuw plan voor de invulling van de loca-

tie i.v.m. de noodzakelijke sloop en nieuwbouw in relatie tot de vraagprijs van de boerderij. Daarbinnen is ook 

contact gelegd met een geïnteresseerde ondernemer om in samenwerking financieel te willen investeren.  

Ook ontstaan er gaandeweg, tijdens de werkzaamheden, beelden van mogelijkheden en wensen t.a.v. de in-

richting. Bijvoorbeeld rondom een duurzame en ecologische inrichting, de mogelijkheden en voor- en nadelen 

daarvan. 

Pauze en herstel voor jongere of jongvolwassenen 

Aangezien Kitty over alle kwalificaties beschikt om jongeren en jongvolwassenen een kortdurend traject aan te 

bieden, hier ook een spontane vraag voor ontstond, zijn daartoe aanzetten voor een aanbod ontwikkelt door 

het bestuur. Wat aansluit bij de werkwijze, de cultuur en kernwaarden van de Oases. 

De Oases ziet dit aanbod als een aparte tak van de Oases, als neven activiteit met een eigen specifiek beleid en 

plannen. Wat dan ook eigen koersdocumenten en jaarverslagen zal hebben, waarin dit document naar verwe-

zen kan worden. Momenteel is het nog in de opstartfase en liggen er vooral plannen en de nodige en passende 

beleidstukken. Het bestuur van Oases heeft en had hier vooral toezichthoudende taken en uitvoerende taken 

waar het de inrichting van de Oases en de inbedding betreft. 
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Respijtzorg 

Ook hiervoor kwamen spontaan aanvragen, waardoor de Oases is gaan kijken welke voorwaarden en moge-

lijkheden er liggen voor een uit te werken aanbod. Respijtzorg lijkt daarbij breder geïnterpreteerd te kunnen 

worden, is ook voor mantelzorgers beschikbaar of beschikbaar te maken en betreft daarmee het doel en de 

doelgroep van de Oases.  

Overige ontwikkelingen en kansen 

Via Vechtdal Projecten zijn er studenten die onderzoeken gaan doen voor de Oases vanuit de hogeschool 

Stender en studenten die de aanstaande wereldkankerdag in 2019 organiseren voor de Oases. De onder-

zoeken betreffen een onderzoek naar geschikte activiteiten op en buiten de Oases voor haar doelgroep man-

telzorgers en naasten en een onderzoek naar welke ecologische/biologische  activiteiten in samenwerking met 

o.a. Wwoof georganiseerd zouden kunnen worden op de Oases.  

Daarnaast ging  de Oases kijken naar mogelijkheden en  tussenoplossingen voor het genereren van omzet. 

Zoals tussentijdse verhuur van de deel, wanneer zij gereed is en niet gebruikt wordt door de Oases, en ook het 

aanbieden van een AIRbnb kamer wanneer deze niet bezet is door de Oases. Ook zijn er vragen binnen geko-

men bij de Oases voor het bieden van ruimte aan kleine groepen. Verder t.a.v. het atelier, en het aanbieden 

van workshops. Ook zou de Oases zich als locatie kunnen aanbieden voor projecten van buitenaf, die geen 

inkomsten maar wel meerwaarde kunnen bieden aan de locatie van Oases zelf.  

Bestuursactiviteiten 

Het bestuur van de Oases is natuurlijk, behalve volgend, ondersteunend en ook zelf de handen uit de mouwen 

stekend, o.a. ook  bij alle opknapwerkzaamheden aan de locatie, vooral bezig geweest met het besturen, het 

maken van plannen, beleid en het bepalen van de strategie en de koers. Dat doen zij allen vrijwillig en met 

compassie. 

Momenteel bestaat het bestuur uit 3 personen. Kitty Vos en Ans Lassche zijn beide bevoegd bestuurslid en 

Frouckje de Vries is dit jaar aangetreden als aspirant-bestuurslid.  Helen Smit heeft zich vanwege eigen werk-

zaamheden teruggetrokken. Wij wensen haar veel succes en danken voor haar inzet. 

Het besturen van de Oases stond natuurlijk ook voor het bestuur nog in het teken van inrichten en inspelen op 

de ontwikkeling en  de dynamiek van een opstartende Oases. Het ging dan vooral om het aanscherpen van de 

identiteit van Oases, haar visie, missie en hoe deze te integreren in een cultuur van de Oases. Welke werkwij-

zen en kernkwaliteiten deel uit zouden moeten maken van de Oases passend bij wat de Oases wil bieden. Ver-

volgens hoe we de inrichting daarop willen afstemmen. Het bestuur heeft de identiteit, cultuur en kernwaar-

den van de Oases verwoordt in de slogan: “Op adem en in je kracht. Natuurlijk, goed en menselijk” en heeft 

daartoe een visie en missie document ontwikkelt. De basis voor al het andere.  

Vanuit de kernwaarden heeft het bestuur voor haarzelf gekozen voor een monistisch bestuursmodel en on-

derschrijft ze de Governance code zorg. Beide zorgen voor optimale inzicht, controle en betrokkenheid op de 

algehele gang van zaken en daarmee voor goed bestuur. Omdat goed altijd beter kan, is regelmatig reflecte-

ren natuurlijk vanzelfsprekend. En is daartoe een kwaliteitssysteem omwikkeld. Verder is gehoor gegeven aan 

de wet gegevensbescherming en is de Oases hierop ingericht, alsook een klachtenprocedure en het instellen 

van een vertrouwenspersoon. En staan deze ook zichtbaar op de website. 
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Waar staat de Oases nu? 

De Oases is nog aan het opstarten en alles aan het ontwikkelen daartoe. Er zijn kansen en ontwikkelingen ont-

staan waar de Oases zich op aan het richten is.  

Mede dankzij de inzet van het bestuur heeft ze nog duidelijker gekregen hoe de Oases zichzelf ziet en nog duide-

lijker en krachtig naar buiten kan treden.  

Vanwege de vele onvoorziene gebreken en de nodige werkzaamheden, was het niet mogelijk voor de Oases om 

volgens plan of op andere wijze met iets te kunnen gaan starten.  

Zodoende heeft de Oases het afgelopen jaar ook geen omzet kunnen maken en zijn daarmee kosten hoger opge-

lopen dan verwacht en begroot.  

In juni dit jaar heeft de Oases een subsidie ontvangen van de ASV van de provincie Overijssel. Deze subsidie is 

deels verkregen om de locatie gereed te maken. Dit deel dekt nu deels de kosten voor het gereed maken van de 

locatie, aangezien de onvoorzien gebreken ook op dat gedeelte hogere kosten met zich meebrachten. 

Deze kosten, de vaste kosten, de bijdrage van Oases in het project opstart Stegeren en de meerkosten daarin 

komen daarmee allemaal op het conto van Kitty Vos, uit haar privé middelen. Omdat deze privé middelen geen 

bodemloze put zijn en uitgeput kunnen raken, wordt het belangrijk dat Oases zelf inkomen gaat krijgen. 
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Financieel overzicht 2018 en 2017 

Geen omzet, slechts uitgaven in 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale kosten 2018: € 57090 

 

 

 

 

 

 

Project opstart Stegeren: totaal begroot en subsidiabel € 63.123,-  

Bekostiging bijdrage subsidie € 40.000,- en bijdrage Oases € 23123,- 

Daarvan totaal gerealiseerde kosten in 2018: € 45069,-  

De overige kosten zijn o.a. noodzakelijke kosten voor oprichten en organisatorisch inrichten en daardoor al 

ontstane overheadkosten, huisvestingskosten, verzekeringen, administratie, abonnementen, registratiekosten 

en dergelijke. : € 12.021,-  

Totaal € 57090,- 

Balans 

  uitgaven inkomsten 

Omzet  nihiel 

Project Opstart Stegeren € 45.069,-   

Overige kosten/vaste kosten € 12.021   

Bijdrage subsidie   € 36.000,- (voorschot op € 
40.000) 

Bijdrage Oases (investering Kitty)   € 21.090,- 

  € 57.090,- € 57.090,- 
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Hoe gaat de Oases verder? 

De Oases is nog jong, flexibel en volop in ontwikkeling. Ze is van, voor en door mensen en ge-

richt op samen. De komende jaren zullen in het teken staan van groei.  

Door de vertraging en de lange aanloop periode, lopen kosten door, zonder omzet te hebben. 

Voor Kitty die de Oases samen met haar man financiert betekent dit dat zij alsmaar meer uit hun 

reserves moeten putten.  

Oases zal zichzelf in het voorjaar/zomer van 2019 letterlijk gaan presenteren binnen het project 

opstart Stegeren. Zichtbaar maken wat ze is, wat ze wil en hoe ze dat wil doen. Daarbij de ver-

binding zoeken met de doelgroep en medestanders en de relatie met ze aangaan.  

En dan dat gaan doen wat ze wil, haar doelen realiseren. 

Het wordt een creatief jaar, een jaar van ontwerpen, van keuzes maken en van actie.  Een jaar 

van verder inrichten. Met antwoorden op de vragen hoe de locatie in te bedden en eigen te ma-

ken, zodat de Oases zich bestendig daar zal kunnen gaan vestigen. Een jaar wat de Oases open 

en nog kwetsbaar tegemoet treedt, maar met goede moed en de juiste intenties en overtuiging. 

Ze zal alsmaar meer en meer in haar kracht komen en blijven. 

Groei en ontwikkeling 

Er is al veel gedaan en vele zaken zijn gaande. Er liggen goede aanzetten in het ondernemersplan 

waarop voortgeborduurd wordt en tussentijds zijn nieuwe ontwikkelingen opgepakt en voor een 

groot deel al uitgewerkt. Voor de komende tijd blijft dit gelden. 

Voor groei en ontwikkeling is energie en kracht nodig. Voor de Oases is dat vooral draagkracht, 

mankracht en daadkracht. Stevig komen te staan en verder groeien. Draagkracht door een groot 

draagvlak, mankracht door samenwerken. En een daadkrachtige organisatie, structuur en mid-

delen zijn daarbij de nodige instrumenten. 
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De koers voor 2019 

Als stichting met een maatschappelijk doel, zonder winstoogmerk, is fondsen werven en giften of donaties ontvangen 

een inkomsten bron. Een stabielere en bestendige inkomstenbron is natuurlijk wenselijk. In 2018 boden zich daartoe 

kansen, waarop de Oases zich ging inrichten op het worden van een WMO zorgaanbieder. In 2019 zal dit verder wor-

den voltooid en uitgewerkt. Daarmee wordt (financiële) stabiliteit ontwikkelen voor 2019 de eerste prioriteit, met 

daarnaast natuurlijk de uitvoering van het project opstart Stegeren en de aandacht voor de naasten van mensen met 

kanker en andere levensbedreigende ziekten.  

Dit houdt in dat de Oases voor 2019 de volgende pijlers heeft geformuleerd. 

 Op adem en in je kracht, pauze en herstel. Oases wordt WMO-aanbieder, voor zowel jeugd (jongeren) als ove-

rige WMO zorg. Ze biedt dan fulltime verblijf met begeleiding, dagbesteding en ambulante begeleiding. Naast 

een inkomensbron en in de aanpak een uitvoering conform het concept van Oases, verwachten we ook een 

meerwaarde om te komen tot afspraken rondom mantelzorg met bijvoorbeeld gemeenten en/of zorgverzeke-

raars. 

 Neven activiteiten (creatieve, recreatieve activiteiten en verhuur) Regulier en commercieel.   

 Kennis delen en dromen helpen waarmaken.  

 

De plannen, to do’s,  voor 2019 

 

 Pauze en herstel voor jongere of jongvolwassene, aanbieden, verder ontwikkelen, aanscherpen, voorwaarden 

scheppen conform zorg en erkenning stakeholders. Bestendigen. 

 Ontwikkelen respijtzorg, voorgang als hierboven. 

 Neveninkomsten genereren. Tussentijdse particuliere verhuur, creatieve workshops, voorwaarden scheppen, 

bestendigen 

 Oases als locatie aanbieden voor gebruik (trainingen/ symposium e.d). Voorwaarden scheppen, bestendigen 

 Starten met pilotweekenden  voor kankerpatiënt en naaste. Thema relatie boost. Tegen onkosten vergoeding 

tijdens pilot. Doorstart met verdienmodel ontwikkelen. 

 Project Opstart Stegeren draaien. Doorstart mantelzorgtrainingen en mantelzorgarrangementen. 

 Als kanker je lief is verder promoten en ontwikkelen, Als boekje uitbrengen.  

 Netwerk Mantelzorg verder vergroten 

 Doorlopende expositieruimte 

 Herbestemmen boerderij kennis delen.  
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Voorwaarde scheppende taken in 2019: 

 

 Locatie inrichten, praktisch, op inhoud en op regelgeving gericht op de actuele activiteiten. 

 Plan voor inrichting gericht op toekomst, sloop en nieuwbouw, financiering daartoe en koop van locatie Stege-

ren, of anderszins bestendiging van de locatie van Oases. 

 Plan voor meer mankracht, Werkzaamheden in tijdsinvestering en kosten inventariseren (plan voor aanstel-

ling/ inhuur/zzp/arbeidsparticipatie, vrijwilligers werving)  

 Personeelsbeleid ontwikkelen. 

 PR en marketing plannen.  

 Kwaliteitssysteem invoeren 

 Inspraak/medezeggenschap organiseren. 

 Financieel en administratief beleid maken 

 Fondsen werving 

 

 

Kortom nog veel werk aan de winkel. 
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Nawoord 

Veel werk, lange adem, dynamisch, soms spannend en vooral groeiende, trots, hoopvol en 

vol vertrouwen. 

Dat zijn voor mij, oprichter en bestuurder van Oases, de termen die bij mij opkomen. Ze geven blijk van mijn 

compassie voor de Oases. Voelend bij het terugblikken, kijken en vooruitkijken op hoe het begon, op waar ze nu 

staat en op waar ze verder wil uitkomen. Trots op al het werk wat al is verzet en de mooie inzet en compassie 

van iedereen!! 

 Kitty 

 

 

Koers– en jaarverslag 2018/2019 versie  1 november 2018 

Project opstart Stegeren: totaal begroot en subsidiabel € 63.123,-  

Bekostiging bijdrage subsidie € 40.000,- en bijdrage Oases € 23123,- Daarvan zijn 36000 als voorschot subsidie 

in 2018 ontvangen. Bij afronding daarom nog € 4000, te ontvangen. 

De totaal gerealiseerde kosten in voor opstart Stegeren: € 45069,-  Daarmee nog openstaande te maken kos-

ten in 2019 € 18054,- 

Bijdrage/investering Kitty 

De kosten voor het project opstart Stegeren zijn begroot op € 63121,- .   Daarvan zijn € 40000,- subsidiabel en 

€ 23123,- kosten voor Oases. Einde 2018 stond nog € 18054,- aan nog te maken kosten open. In de begroting 

is er in 2019 opbrengst verwacht bij Oases, na aftrek van de begrote vaste kosten blijft daarvan € 2370,- winst 

over. Die de Oases zelf kan bijdragen aan de kosten voor het opstart project en daarmee niet door Kitty geïn-

vesteerd hoeven te worden. Vanzelfsprekend zal dit bedrag bij de ene of andere partij verhogen of verlagen al 

naar gelang de werkelijke winst aan het eind van 2019. 

 

Begroting 2019 

  uitgaven inkomsten 

Project Opstart Stegeren € 18054   

vaste kosten € 10651   

Omzet € 39893 € 52914 

Nog te ontvangen subsidie   € 4000 

Bijdrage Oases (investering Kitty)   € 11684 

  € 68598 € 68598 
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Stichting Oases 

Spijkerweg 1 

7737 PV Stegeren 

info@stichtingoases.nl 

www.stichtingoases.nl 

KvK nr. 68944004 

Bankrekening:  NL04RABO 0322 0392 07  

 

 


