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Inleiding: 

Op 17 mei 2017 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 2017 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  haar jaarverslag.  

 

De opbouw 
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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. Kamperen, 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 na-

tuur, 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 op zijn natuur, 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.  

 

Kernwaarden: natuurlijk, goed en menselijk 
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Terugblik op 2019  

   

Oases won op 17 mei 2017 de VAB-athon van de provincie en pakte deze buitenkans vervolgens in februari 2018 

door het ondertekenen van de contracten daartoe. Daarna werd 2018 het jaar van onvoorziene gebreken en op-

knappen, waarmee 2019 vooral in het teken kwam te staan van opstarten. 

Het jaar 2019 stond in het teken van groei en ontwikkeling. Vanuit de koers waren zichtbaar maken wat ze is, wat 

ze wil en hoe ze dat wil doen, dat gaan doen wat ze wil, stabiliteit en continuïteit ontwikkelen en haar doelen 

realiseren, de pijlers. Dat werd vertaalt in: 

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

overige 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 

zorgverzekeraars. 

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

• Kennis delen en dromen helpen waarmaken.  

 

De geplande activiteiten voor 2019 waren: 

• Pauze en herstel voor jongere of jongvolwassene, aanbieden, verder ontwikkelen, aanscherpen, en be-

stendigen. 

• Ontwikkelen respijtzorg, voorgang als hierboven. 

• Inkomsten genereren. Verhuur, creatieve workshops, voorwaarden scheppen, bestendigen 

• Starten met pilotweekenden  voor kankerpatiënt en naaste. Thema relatie boost. Tegen onkosten vergoe-

ding 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 
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Terugblik op 2019, bestuur  

   

Wij kijken met trots terug op het afgelopen jaar.  Met het opzetten van pauze en herstel voor jongeren en jong-

volwassen levert Oases een mooie indirecte bijdrage aan het doel van Oases; terugdringen van depressie en burn

-out en dat hebben we heel succesvol gedaan! 

Natuurlijk hebben wij daar ook een bijdrage aan geleverd, want wat Oases doet wil ze goed doen.  

Over ons: Wij zij het bestuur van Oases, in 2019 bestaand uit 3 dames en ook dit jaar steeds op zoek naar mini-

maal nog 2 medebestuurders. Helaas is dat ook dit jaar nog niet gelukt. K. Vos, A.M. Lassche en F. de Vries waren 

dit jaar passend bij de visie van Oases en vooruitlopend op de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen, 

een monistisch bestuur.  Passend bij de visie omdat we zo samenwerkend recht doen aan de betrokkenheid bij 

Oases en elkaar en de directe relatie, die Oases als wezenlijk belangrijk ziet om te komen tot betrokkenheid en 

compassie, omdat dit de voedingsbodem voor kwaliteit is. Dat wil zeggen dat wij toezichthoudende taken en uit-

voerende taken  kunnen hebben waarbij steeds minimaal twee bestuurders toezicht hebben over 1 uitvoerende. 

(Zie ook ons bestuursreglement) En zo hebben wij organisatorisch en beleidsmatig pauze en herstel voor jonge-

ren en jongvolwassenen opgericht en ingericht. Hebben wij daarbij de kwaliteitseisen voor bestuur als beschre-

ven in de governance code zorg in acht genomen. En natuurlijk alle relevante wetgeving en kwaliteitseisen voor 

het bieden van (jeugd)zorg met verblijf en beschermd wonen.  Niet alleen omdat het moet, maar omdat we wat 

we doen ook goed willen doen.  

En zo is pauze en herstel voor jongere en jongvolwassene opgezet, kwalitatief goed en met een kwaliteitssysteem 

wat ervoor zorgt dat goed altijd beter kan. Waarmee wij, het bestuur, systematisch alle facetten evalueren en 

waar op de werkvloer ook door allen die met onze protocollen, beleid en procedures werken het Deming formu-

lier (onze plan, do, check en act) wordt ingevuld. Dat we met al onze inzet daartoe voldoen om contracten te kun-

nen krijgen met gemeentes is ook gebleken. Want we hebben WMO en jeugd contracten met de Twenste ge-

meentes, alsook met de gemeentes Hardenberg en Ommen, die natuurlijk diverse kwaliteitseisen hebben, waar-

op we ook zijn getoetst en zo zijn we ook onderaannemer van het RIBWgo geworden. 

Kortom hebben wij ten opzichte van de koers voor 2019 zoals beschreven in ons vorige jaar en koersverslag, wel-

liswaar een andere als voorzien, maar toch een hele mooie opstart voor Oases teweeg gebracht.  
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Terugblik op 2019, bestuur  

Governance code zorg 

Het bestuur bestuurt conform de governance code zorg.  Ze heeft voortdurend oog voor de maatschappelijke 

doelstelling van Oases, het terugdringen van depressie en burn-out en het belang van de organisatie in relatie tot 

deze maatschappelijke doelstelling, namelijk het realiseren van goede zorg.  Met  het opzetten en inrichten van 

pauze en herstel voor jongeren en jongvolwassenen, wordt hieraan voldaan. Deze doelgroep heeft veelal al een 

bijkomende depressie of burn-out of heeft risico deze te ontwikkelen. Ook wordt ze genoemd als een risicogroep 

voor depressie en burn-out door de overheid, de doelgroepen waar Oases zich op richt. En in de aanpak, de zorg 

die deze doelgroep geboden wordt, is de psychische veerkracht vergroten, zoals die centraal staat in de aanpak 

van Oases bij preventie en aanpak van depressie en burn-out, altijd onderdeel. Onze visie en missie, zichtbaar in 

het gehele wezen van Oases, wordt daarbij ook onverminderd uitgedragen. Intern en daarbuiten. De kernwaar-

den van Oases zijn; Natuurlijk, goed en menselijk.  

Het bestuur heeft gekozen vooruit te lopen op de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen en te besturen 

conform een monistisch bestuursmodel.  Oases is nog jong en niet zo groot en de keuze is enerzijds praktisch 

aangezien het best lastig blijkt om bestuursleden te vinden. Want tegenwoordig willen mensen zich steeds min-

der vastleggen vrijwillig en vanuit commitment, het is ook een landelijke tendens.  Daarnaast past een monisti-

sche werkwijze van het bestuur ook veel beter bij de visie en de werkwijze van Oases. In het afgelopen jaar zijn 

de taken van toezicht voor de bestuurders A. Lassche en F. de Vries geweest en was K.Vos de uitvoerende be-

stuurder. De uitvoerende en toezichthoudende taken die verdeeld worden onder het monistisch bestuur zijn:  

• Zorg dragen voor een goed functionerende monistisch bestuur (door onder meer benoeming, beoordeling 

en ontslag van bestuursleden).  

• Voortdurend oog voor de maatschappelijke doelstelling in relatie met het belang van de organisatie en het 

realiseren en goede zorg conform de wettelijke kwaliteitseisen.  

• Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht en bewaken van belangenverstrengeling.  

• Het functioneren als adviseur en klankbord. 

• Integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.  

• Het goedkeuren van (strategische) beslissingen van het bestuur, zoals is bedoeld in de statuten van Oases. 

• Waar relevant het volgen en bespreken van maatschappelijke trends en ontwikkelingen die relevant kun-

nen zijn voor organisatie en kwaliteit van de te leveren zorg.  
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Terugblik op 2019, bestuur  

De benoeming van de leden van bestuur en de benoemingstermijnen gaan conform de statuten. De integriteit en 

onafhankelijkheid, alsook de aandacht en het bewaken van belangenverstrengeling is een voortdurende taak van 

elk bestuurslid. Daarnaast wordt verwacht dat iedere bestuurder zich blijft verdiepen in ontwikkelingen die rele-

vant zijn of kunnen worden voor beleid en uitvoering van de activiteiten van Oases. Jaarlijks reflecteert en evalu-

eert het bestuur zijn eigen functioneren en de relatie tot elkaars toezichthoudende en uitvoerende bestuursta-

ken. Daarbij wordt ook gekeken en geïnventariseerd welke behoeften er liggen voor deskundigheidsbevordering 

en afspraken daarover gemaakt.   

Het bestuur heeft voor zichzelf de volgende taken opgesteld: 

Algemeen: 

• Continue aandacht voor de samenstelling van bestuur (uitbreiding).  

• Kennis en inzichten in relevante trends, actualiteiten en vernieuwingen kunnen verkrijgen op de diverse 

beleidsterreinen. 

• Maken en/of vaststellen van actueel en up to date beleid. 

• Toezicht en procesbewaking met gebruik van Demingprocedure en evaluatie van het kwaliteitssysteem. 

(leidraad wettelijke kwaliteitseisen). 

• Wat zich verder aandient op gebied van uitbreiding, innovatie, nevenactiviteiten of eventuele inkrimping/

afstoting etc.  

 

Taken voor de planning 2019:  

• Jaarlijks het jaar– en koersverslag voor het volgende jaar vaststellen 

• Visie en missie, evalueren en indien gewenst bijstellen 

• Werkwijze bestuur in samenspraak met de werkvloer evalueren en indien gewenst aanpassen. 

• Kwaliteitsbeleid, toezicht en evaluatie 

• Financieel beleid maken, vaststellen en bewaken. (Kwartaalcijfers, begrotingen, prognoses en gerealiseer-

de kosten en baten) 

• Beleid klachtenreglement, veiligheid en privacy (AVG, HACCP, meldcode, RIE en arbo, incidenten, calami-

teiten, onregelmatigheden, klachten) toezicht en evaluatie 

• Proces pauze en herstel, beleid en de trajecten daarbinnen vaststellen, structureel evalueren en bewaken 
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Terugblik op 2019, bestuur  

 

Vervolg taken voor de planning 2019:  

• Inzicht in resultaten. Client en medewerkers tevredenheid. 

• Inzicht in incidenten, klachten en calamiteiten 

• Vaststellen en/of evalueren van beleid voor medewerkers en vrijwilligers (werkdruk) 

• Inspraak en medezeggenschap beleid vaststellen en/of evalueren en toezien. 

• Opdracht en functie directeur/bestuurder evalueren en/of vaststellen. 

• Jaarlijks (her)benoemen vertrouwenspersoon 

• Beleid mantelzorgers ernstig levensbedreigend zieken evalueren 

• Innovatie, interne en externe out- en input. 

• Vastgoed beheer, vormgeving evalueren. 

• PR, intern en extern vaststellen en/of evalueren 

  

In 2019 zijn wij zeven maal fysiek bij elkaar geweest voor de bestuursvergaderingen. Daarnaast hebben we twee 

Heidagen georganiseerd, die met name gingen over de inrichting van pauze en herstel van jongeren en jongvol-

wassenen. In alle verdere vergaderingen bleef dat naast de taken in de planning niet anders.  

 

Koers 2020  

We zijn heel blij en trots op alle inzet voor het opzetten van een kwalitatief goede zorgpoot voor pauze en herstel 

voor jongere en jongvolwassene. Met een stabiel inkomen en het succesvol lopend pauze en herstel voor jongere 

en jongvolwassenen zal 2020 het jaar worden van het bestendigen van de locatie. Gebruik maken van de optie 

eerste koop, de bestemming wijzigen en vervolgens ruimte krijgen voor investeringen voor sloop en her– of 

nieuwbouw. Daarnaast natuurlijk blijvende aandacht voor verdere stabiliteit en goede zorg voor pauze en herstel 

voor jongere en jongvolwassenen, want goed kan altijd beter. Verder liggen daar ambities om toegelaten te wor-

den tot de WTZI , een certificering te krijgen en een erkent SBB leerbedrijf te worden, o.a.  Kortom weer genoeg 

te doen het komende jaar.  
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Activiteiten 2019 

 

Op adem en in je kracht, pauze en herstel.  

Conform de visie, missie en doel van Oases is in 2019 pauze en herstel voor jongeren en jongvolwassenen op-

gezet en opgestart. Oases ziet het als een aanpalende nevenactiviteit, die intensiever is, dan het oorspronkelij-

ke plan beoogde, maar dezelfde aanpak toepast als beschreven in haar visie en plan. Jongeren en jongvolwas-

senen zijn door de overheid aangewezen als de grootste risicogroep voor het ontwikkelen van een depressie.  

Diegenen die vastlopen in hun situatie en een crisis, time-out of overbruggingsplek nodig hebben, kampen 

doorgaans naast hun andere problematiek ook altijd met een depressie. Zij hebben baat bij een huiselijke , 

kleinschalige en warme omgeving, samen met expertise van professionele begeleiding.  

Het diende zich aan en viel mooi samen. De stand en voortgang van de herinrichting van de locatie, maakte de 

locatie ook eerder geschikt voor jongeren en jongvolwassen. Het delen van de douche bijvoorbeeld, gezamen-

lijk het huishouden doen. Volwassenen en ouderen vragen meer privacy en hebben doorgaans hogere eisen 

aan de locatie en omgeving. Daarnaast heeft Oases de nodige expertise voor jongeren en jongvolwassenen 

voorhanden. Bestuurlijk en organisatorisch gezien brengt pauze en herstel voor jongere en jongvolwassenen 

stabiliteit door een stabiel inkomen. Tot slot geeft het ook de mogelijk te laten zien dat de aanpak van Oases 

werkt. En maakt het aantoonbaar dat wat Oases denkt te bereiken met haar visie en aanpak ook werkelijk 

gebeurt. We maken onze kwaliteit zichtbaar. 

 

Pauze en herstel voor jongere en jongvolwassene. 

 

In 2019 is Oases zowel praktisch als organisatorisch ingericht voor het bieden van 4 verblijfsplekken als WMO 

maatwerkvoorziening en jeugdopvang en is een gecontracteerde zorgaanbieder voor de WMO geworden, bij 

de gemeentes Ommen en Hardenberg, alsook van de Twentse gemeenten van 14 Samen. Daarmee werd ze 

ook werkgever voor 2 professionele hulpverleners, is er op afroep een GZ psycholoog beschikbaar en een ver-

trouwenspersoon benoemd.  

Medio 2019 werd Oases daarnaast ook onderaannemer van het RIBWgo. Er waren in 2019 14 aanmeldingen, 

wat leidde tot 5 plaatsingen.  Het ging daarbij om weekendplaatsing voor respijt, duur 5 maanden. Overbrug-

ging voor aanvraag beschermd wonen en het vinden van een juiste plek daartoe, duur 6 maanden. En twee 

crisis plaatsingen, duur 4 maanden en 1 maand, vanuit het RIBWgo.  
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Doelrealisatie. 

Vanuit de hulpvraag van de cliënten en de te verwachten resultaten vanuit de plaatser (gemeenten, hoofdaan-

nemer hebben de cliënten bij Oases doelen, waaraan in een individueel zorgplan wordt gewerkt, het op adem en 

krachtplan, soms ook in combinatie met een groeiplan, wanneer het om beschermd wonen gaat. Bij Oases wer-

ken we daarbij naast ACT (Acceptance en Commitment therapy), met de herstel gerichte rehabilitatie methodiek, 

schematherapie, en/of Geef me de vijf en waar nodig nog andere bij de client passende methodes. Oases levert 

altijd individueel maatwerk. In de evaluaties van het zorgplan wordt de voortgang van de doelen geëvalueerd, 

alsook met een lastmeter gemeten in hoeverre de last van de hulpvraag is verminderd.  Daarmee zijn bij alle ge-

plaatste cliënten gerealiseerde resultaten zichtbaar en is Oases heel trots op haar medewerkers en de cliënten 

zelf. 

 

Klachten, incidenten en calamiteiten.  

In 2019 waren er geen klachten, incidenten en calamiteiten. 

 

Medezeggenschap en tevredenheid. 

Cliënten worden bij Oases standaard bij de evaluaties van het zorgplan via een vragenlijst bevraagd over de toe-

gankelijkheid van de voorzieningen, de uitvoering van zorg en het effect van de hulp qua beleving, zelfstandig-

heid, zelfredzaamheid en participatie. In alle vragenlijsten is een grote mate van tevredenheid en positieve effec-

ten te zien. Hier kunnen we heel trots op zijn. Medezeggenschap vind Oases heel belangrijk, we zijn nog te klein 

om een cliëntenraad in te stellen, maar betrekken en informeren onze clienten in ons wekelijks bewonersoverleg, 

vragen naar hun ideeën, meningen en wensen en nemen die waar dat voorkomt ook mee in onze overwegingen 

en plannen. 

 

Reacties van cliënten:  

“Hier op Oases gaat het anders dan ik gewend was. Ik voelde me heel snel thuis, zoals nergens eerder. Ik heb het 

gevoel eigenlijk, heel snel ook, dat ik daar mag zijn zoals ik ben. “Vol liefde en warmte”. Soms moeilijke gesprek-

ken, maar ook mooie doelen die ook werken. (en vele nieuwe lekkere dingen en eten om te proeven en te maken)” 

 

“Jullie gaan echt voor mij, helpen mij inzien en accepteren, Ik heb het vaak moei-

lijk, omdat ik steeds denk anderen tot last te zijn, maar ben jullie heel dankbaar.” 

 

“Bij Oases is het familiair, zijn ze meer op elkaar betrokken en zijn ze ook serieus 

bezig met mij! Daardoor kan ik beter mezelf zijn en bijkomen van mijn, sorry dat ik 

het zeg kl..situatie hiervoor. Fijn zijn ook de huisdieren, Simba, Barabas, Luna, 

Chelsey, Sinoek en Mina. Ik hou van de gezellige dingen die we samen doen.” 

 

Ook organisaties waarmee is samengewerkt (FACT team Dimence, 

RIBWgo, Accare, jeugdreclassering Nederland en de medewerkers 

van samen doen Hardenberg) zijn steeds bevraagd naar hun tevre-

denheid. Oases krijgt grote complimenten voor het resultaat bij 

haar cliënten, alsook voor een prettige samenwerking. 
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Het opzetten en op gang brengen van pauze en herstel voor jongeren en jongvolwassenen, had in 2019 de hoog-

ste prioriteit. Oases wil wat ze doet goed doen en liefst nog beter. Alle inzet ging daarom dit jaar vooral eerst daar 

naar toe. Monitoren, aanpassen en verder aanscherpen. Aan het einde van 2019 bleek dit ook ten volste tevre-

denheid te zijn gelukt.  

Dat betekent niet dat er niet ook aan andere geplande activiteiten is gewerkt. Er liggen uitgewerkte plannen voor 

verhuur en creatieve activiteiten en workshops, maar voor de uitvoering ervan bleek er onvoldoende ruimte dit 

jaar.  

Overige activiteiten. 

Het kennis delen en dromen waarmaken. We worden hiervoor regelmatig gevonden en hebben individuele ge-

sprekken waarin we onze kennis delen. We organiseerden ook een bijeenkomst. Voor de naasten van mensen 

met kanker hadden we ook aandacht in 2019. We organiseerden op wereld kankerdag een bijeenkomst voor deze 

naasten en Oases participeerde bij de samenloop voor Hoop in Ommen, met een mantelzorgtraining en presenta-

tie. Ook participeerde zij in het mantelzorg netwerk Ommen en Hardenberg.  Verder is er een start gemaakt met 

de geplande pilot weekenden voor de naasten. En Oases biedt met regelmaat hulp en ondersteuning aan naasten 

van mensen met kanker, telefonisch en online.  

Bestuursactiviteiten. 

Kitty Vos, Ans Lasche en Froukje de Vries zijn in 2019 qua samenstelling onveranderd het monistisch bestuur van 

Stichting Oases.  De verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken rust conform de statuten op elke 

bestuurder en is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuur-

ders, toezichthouders en adviseurs.  Dat doen zij onbezoldigd. Oases is blijvend op zoek naar uitbreiding van het 

bestuur. 

In 2019 vonden  er 7 bestuursvergaderingen plaats. Naast de algeme-

ne taken van het bestuur stonden de activiteiten in het teken van toe-

zicht en inplannen van alle advies, toezicht, beleid en besluiten die 

voortkomen uit wet en regelgeving rondom de organisatie van  het 

bieden van WMO maatwerk. Aandacht was er vooral voor veiligheid, 

personeelsbeleid, medezeggenschap, financiën en kwaliteit.  
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Financieel overzicht 2019 

Ter analyse van het resultaat de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening  

 

1.1 Resultaatvergelijking 
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1.2 Resultaatvergelijking 

 

Het resultaat na belastingen 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 21.285. De ontwikkeling van het resultaat 

na belastingen 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:  
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1.3 Financiële positie  

 

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gege-

vens uit de balans.   
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1.4 Fiscale positie  

 

Berekening belastbaar bedrag 2019  
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De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 bedraagt € 565. Dit bedrag is als volgt 
berekend : 
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 2. Jaarrekening 
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2.3 Toelichting op de jaarrekening  

ALGEMENE TOELICHTING  

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister  
Stichting Oases, statutair gevestigd te Enschede is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 
68944004.  
 

ALGEMENE GRONDSLAGEN  

Algemeen  
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzonde-
ring van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat’. In plaats 
daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennoot-
schapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de “Handreiking bij de toepas-
sing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.  
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  

Materiële vaste activa 
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toere-
kenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bij-
zondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij 
fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening
-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Eigen vermogen  

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zake-
lijke rente in aanmerking te worden genomen.   
 
Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.  



20 

 

2.3 Toelichting op de jaarrekening  

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT  

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  
 

Opbrengstverantwoording  

Verlenen van diensten  
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, geba-
seerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit subsidies.  
 
Kosten  
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
 

Personeelsbeloningen  

Periodiek betaalbare beloningen. 
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening.  
 
Bestuursleden verlenen hun diensten onbezoldigd en ontvangen de maximale vrijwilligers vergoeding, evenzo andere 
vrijwillige medewerkers bij Oases. 
 
Pensioenen 
De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar 
verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze 
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de ba-
lans opgenomen. 
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2.3 Toelichting op de jaarrekening  

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa   
Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf 
het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het ac-
tief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfs-
gebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen 
wordt niet afgeschreven.  
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat 
boekwinsten opgenomen in een herinvesteringsreserve. 
Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen 
die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.  
 

Financiële baten en lasten  

Rentebaten en rentelasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.  
  

Belastingen  
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en -
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekja-
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Waar staat de Oases nu? 

Begin 2020 zijn de twee gewonnen jaren van gratis gebruik van de locatie in Stegeren verbruikt. En is daarmee 

het jaar 2020 het jaar voor het bestendigen van de locatie als vaste vestigingsplaats voor stichting Oases. De laat-

ste maanden van 2019 is hier ook al naar toe gewerkt. Het besluit om te willen vestigen is gemaakt en het maken 

van het plan daartoe is de grote taak in 2020. 

Daarnaast zijn er doelen die in het vorige jaar zijn genoemd die nog onvoldoende tot uitvoering zijn gebracht en 

daarmee doorschuiven naar het jaar 2020. Zoals het ontwikkelen van creatieve workshops en het uitbreiden en 

bestendigen van trainingen en workshops voor mantelzorgers van ernstig levensbedreigend zieken.  Alsook de 

mogelijkheden voor recreatief verblijf.  Niettemin kijken we terug op een goed gelopen afgelopen jaar en zijn we 

zeer tevreden met de resultaten. Met het ontwikkelen van pauze en herstel voor jongeren en jongvolwassen kan 

Oases laten zien dat ze wat in huis heeft, dat haar aanpak werkt en heeft ze continuïteit en een mate van sta-

bilteit ontwikkeld. Een mooie en belangrijke basis voor verdere groei en ontwikkeling. 

Hoe gaat de Oases verder? 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag hebben we in de hele wereld ondertussen te maken met het corona-

virus. Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor de in beginsel eind 2019 besloten koers van het bestuur. Niet 

zozeer qua inhoud maar wel op gebied van aandacht, prioriteiten en vertraging. Voor Oases betekent het, net als 

voor zovele andere organisaties, pas op de plaats. Zorg en aandacht voor alle maatregelen rondom Corona en de 

gevolgen daarvan voor Oases. Zorg en aanpassingen voor de jongeren en jongvolwassenen van pauze en herstel 

in de eerste plaats, samen met de werkzame professionals, vrijwilligers en stagiaires. En ook pas op de plaats 

voornamelijk qua tempo voor alle andere plannen die Oases heeft, alsook aanpassingen die gemaakt zullen moe-

ten worden voor de plannen van bestendiging van de locatie en de inrichting ervan gelet op Corona en de ont-

wikkelingen daarvan. De begrotingen en het tijdspad voor 2020, zijn daardoor nu al te zien als niet realistisch en 

ongewis. Wel gaan we ervan uit dat de kern van de koers zal blijven staan en dat de aanpassingen op inhoud er-

van en de tijdsduur zullen komen te liggen.  
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Koers voor 2020 

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

men. De komende jaren zullen onverminderd in het teken staan van groei.  

• Vestigen in Stegeren. Principe akkoord verkrijgen bestemmingsplanwijziging, plan uitwerken, koop 

locatie met definitieve bestemmingswijziging. Startsein bouw en verbouw en uitvoering volgens 

plannen. 

• Uitbreiding pauze en herstel jongere en jongvolwassen naar 8 verblijfsplekken.  

• Recreatie aanbod. Verblijf en activiteiten 

 

Groei en ontwikkeling 

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. 

 

De plannen, to do’s,  voor 2020 

• Basisplan maken voor principe akkoord bestemmingsplanwijziging. Na akkoord plan concretiseren, 

financiering regelen, definitieve bestemmingsplan wijziging verkrijgen, koop locatie en start bouw, 

verbouw en inrichting. 

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

voorwaarden scheppen conform zorg en erkenning stakeholders. Bestendigen en uitbreiden naar 8 

plekken. 

• Ontwikkelen respijtzorg, voorgang als hierboven. 

• Recreatie. Verblijf en activiteiten opzetten en inrichten. 

• Doorstart mantelzorgtrainingen en mantelzorgarrangementen. 

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

• Netwerk Mantelzorg verder vergroten 

• Herbestemmen boerderij kennis delen.  
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Nawoord 

 

De plannen zijn ambitieus en zullen niet allemaal behaald worden in 2020, of deels de start bevatten met 

doorloop naar het volgende jaar. Al helemaal in de momentele corona crisis en onduidelijke ontwikkelin-

gen en gevolgen daarvan. Toch kiezen we ervoor om ze te stellen, met als kanttekening innovatief en dy-

namisch om te gaan met de plannen. Groei en ontwikkeling ziet Oases juist in deze periode als belangrijk, 

als focus. Financieel gezien geldt hierbij hetzelfde, maar daar zal Oases in haar aanpak en begroting juist 

minder ambitieus te werk gaan en eerder pessimistisch rekenen in deze zo onzekere tijden. 

 

Gezond blijven, pas op de plaats, acceptatie en afwachten, onzekerheden, hoop en 

nieuwe kansen. Trots, krachtig, dynamisch en 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. En voor de momentele uitdaging die de Corona-crisis, 

met zich meebrengt. Het omarmen van onzekerheid en het ondergaan, samen met elkaar. Samen sterk en 

niet de angst de boventoon laten voeren, maar juist de kansen en schoonheid ervan blijven zien. Ik ben 

heel erg trots op  Oases en haar mensen. Heel veel waardering en dank, voor jullie allemaal! 

Kitty 
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