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1. Oprichting
Stichting Oasis is opgericht op 8 december 2000 en heeft haar zetel in Ede.
Adres:
Van den Boschlaan 91, 6717 ZD, Ede.
Email:
info@stichtingoasis.nl
Website:
www.stichtingoasis.nl
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09117160
RSIN: 809706180
2. Bestuur
Bij de oprichting bestaat het bestuur uit:
-Voorzitter:
Bert Smallenbroek
-Penningmeester:
Aernout Gelderblom
-Secretaris:
Jan Smallenbroek
-Lid:
Jan Hordijk
-Lid:
Jurriaan Koops
De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding
voor gemaakte kosten.
3. Doel
Stichting Oasis heeft als doel:
a. Het doen van schenkingen aan instellingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet
1956, en het ondersteunen op andere wijze van dergelijke instellingen.
b. Het verlenen van rechtstreekse financiële en andere ondersteuning van hulpverleningsprojecten
van gereformeerde signatuur in de derde wererld, speciaal in India.
c. Alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.
4. Activiteiten
De activiteiten van Stichting Oasis bestaan hoofdzakelijk uit het ondersteunen van projecten waarbij
de stichting structurele hulp geeft aan kinderen en jongvolwassenen in India in de vorm van een
dagelijkse warme maaltijd, kleding en huiswerkbegeleiding. Daarnaast worden ook healthcare
programma’s, naailessen en waar nodig noodhulp aangeboden.

5. Vermogen
Van het totale vermogen is EUR 700.000 gereserveerd in het kader van de lange
termijndoelstellingen en het aangegane commitment voor de langere termijn. Dit is bedoeld voor de
projecten in India waarvoor de stichting niet of niet voldoende externe sponsorgelden ontvangt.
Dit deel van het vermogen wordt door een gerenommeerde bank (op dit moment: ABN AMRO Bank)
belegd, waarbij het saldo van de beleggingsopbrengsten minus marketing-, beleggings- en overige
kosten zal worden aangewend voor ondersteuning van de genoemde projecten.
6. Verwerving inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit beleggingsopbrengsten en sponsorgelden. Tezamen met
de gedeeltelijke intering op het vermogen zullen deze worden aangewend voor de financiering van
hulpverleningsprojecten wereldwijd, maar vooral in India.
Ontvangen sponsorgelden, legaten ed zullen voor 100% worden besteed aan de actviteiten zoals
deze in de statuten en in het hierboven genoemde hoofdstuk 4 zijn beschreven.
7. Meerjarenbegroting 2022-2027
De meerjarenbegroting 2022-2027 (in EUR) ziet er als volgt uit:
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Inkomsten:
Beleggingsopbrengsten
49.000
49.000
49.000
49.000
49.000
49.000
Sponsorgelden
95.000
130.000 150.000 150.000 150.000 150.000
144.000
179.000 199.000 199.000 199.000 199.000
Projectuitgaven:
Hulpverlening India
incl uitgaven van 100% van
ontvangen sponsorgelden
Visitatiekosten

Overige uitgaven:
Campagne scholen open
Advies / Support
Fondsenwerving
Accountantskosten
Notariskosten
Drukwerk & website beheer &
onderhoud, social media,
communicatie
Bank- en beleggingskosten
Overige

Saldo (rood=interering
vermogen)

156.000

191.000

211.000

219.000

227.000

235.000

4.000
160.000

4.000
195.000

4.000
215.000

4.000
223.000

4.000
231.000

4.000
239.000

1.000
3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

4.000
3.000
3.000

4.000
3.000

4.000
3.000

4.000
3.000

4.000
3.000

4.000
3.000

7.000
500
22.000

7.000
500
18.000

7.000
500
18.000

7.000
500
18.000

7.000
500
18.000

7.000
500
18.000

-38.000

-34.000

-34.000

-42.000

-50.000

-58.000

*) Het positieve saldo van de beleggingsopbrengsten op het startvermogen (niet afkomstig van
sponsoren) minus marketing-, beleggingskosten ed zal aangewend worden ten gunste van de hulp
aan de projecten in India.

8. Jaarrekening en jaarverslag
Een gedegen administratie zal worden bijgehouden. Jaarlijks zal verantwoording worden afgelegd
over het uitgevoerde beleid, door middel van een jaarrekening en jaarverslag. Deze zullen worden
gepubliceerd op de website van Stichting Oasis.
9. Beheerskosten
Zoals eerder geschreven zullen géén vergoedingen worden verstrekt aan het bestuur, anders dan
vergoeding van gemaakte kosten. Verder zullen kosten worden gemaakt in het kader van het beheer
van de beleggingsportefeuille, accountantskosten, marketingkosten ed. Het streven is om deze
kosten beperkt te houden. Deze zullen ten laste van het (start)vermogen worden gebracht. 100% van
de sponsorgelden zal ten gunste van de hulpverleningsprojecten komen.
10. Opheffing stichting
Als de stichting wordt opgeheven, wat op dit moment nog heel ver weg lijkt te zijn, zal het eventuele
resterende vermogen ten goede komen van een door het bestuur te bepalen algemeen nut
beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het
algemeen nut beoogd.

