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BELEIDSPLAN STICHTING OASIS 
Versie: 1-1-2023 
 
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. 
 
Door covid-19 is het aantal kinderen waaraan jaarlijks hulp wordt verleend fors uitgebreid, van 400 
kinderen naar bijna 1.000. Hiervan krijgen circa 600 kinderen inmiddels structurele hulp. Het 
belangrijkste doel voor de komende jaren is om ook de noodhulp voor de andere kinderen om te 
bouwen naar structurele hulp. 
 
Als resultaten uit de afgelopen 20 jaar kunnen onder andere worden genoemd: 
-Totaal 1.372 kinderen zijn geholpen via de (meerjarige) dagopvang. 
-De allerarmste kinderen worden geselecteerd. 
-70% van de kinderen krijg een ‘Goed’ of ‘Medium’ baan na Oasis. Zonder Oasis waren de meesten 
rond hun tiende levensjaar gaan werken. 
-55% volgt tot minimaal het 18e levensjaar een opleiding. Het percentage dat langer doorleert, stijgt. 
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-Ouders worden zich er steeds meer van bewust hoe belangrijk het is om te investeren in hun 
kinderen. 
-Per gezondheidscentrum worden meer dan 4.000 patiënten per jaar geholpen, naast de meer dan 
50 workshops. 
-Meisjes en vrouwen volgen een 9 maanden durende naaicursus, gegeven door professionele 
docentes. Na afronding ontvangen de deelneemsters een diploma én een eigen naaimachine. 
Hiermee kunnen zij hun eigen geld verdienen én wordt hun zelfvertrouwen vergroot. 
 
 
5. Wat willen we bereiken?  
Met de Daycare activiteiten (huiswerkbegeleiding) en Coaching classes willen we kinderen 
begeleiden naar een zo goed mogelijk diploma. Zo proberen we binnen een generatie de cirkel van 
armoede te doorbreken en geven we kinderen hoop op een betere toekomst. Met de Tailoring 
classes willen we vrouwen zelfstandigheid en zelfvertrouwen geven door het verkrijgen van eigen 
inkomsten. Met de Community health programs willen we gezondheid zorg meer bereikbaar maken 
en met het One meal programma geven we noodhulp vanwege de corona pandemie. 
 
 
6. 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. 
 
 
7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

8. Meerjarenbegroting 2023-2027 
De meerjarenbegroting 2023-2027 (in EUR) ziet er als volgt uit: 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Inkomsten:      

Beleggingsopbrengsten (7%) 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 

Sponsorgelden 130.000 151.000 151.000 151.000 151.000 

 179.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

      

Projectuitgaven:      

Hulpverlening India  
incl uitgaven van 100% van 
ontvangen sponsorgelden  

191.000 211.000 219.000 227.000 235.000 

Visitatiekosten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 195.000 215.000 223.000 231.000 239.000 

      

Overige uitgaven:      

Campagne scholen open - - - - - 

Advies / Support 
Fondsenwerving 

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Accountantskosten 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Notariskosten - - - - - 

Drukwerk & website beheer & 
onderhoud, social media, 
communicatie  

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Bank- en beleggingskosten 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Overige 500 500 500 500 500 

 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

      

Saldo (rood=interering 
vermogen) 

-33.000 -33.000 -41.000 -49.000 -57.000 

 
*) 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. 
 
 
9. Fondsenwerving 
Het bestuur van Stichting Oasis heeft begin 2022 de ambitie uitgesproken om haar impact te 
verdubbelen. Hiervoor is het nodig om de inkomsten in 2022-2024 door te laten groeien naar  
EUR 200.000. Om dit te bereiken zijn een aantal concrete acties uitgevoerd, zoals: 
a) Het regelmatig informeren van de huidige sponsoren door middels van nieuwsbrieven, social 

media of persoonlijke contacten, waardoor de huidige donaties worden verhoogd. 
b) Het benaderen van potentiele grotere sponsoren (vermogende goede doelen stichtingen). 
c) Het benaderen van kerken voor collectes. 
d) Een actie via EO Metterdaad. 
e) Overige acties (kaartenverkoop, sponsorloop, etc.). 
 
In 2022 is met ál deze acties een succesvolle start gemaakt. De gemiddelde donatie per sponsor is 
verhoogd, met profesionele ondersteuning zijn vermogende goede doelen stichtingen benaderd 
(inmiddels is EUR 20.000 toegezegd), wordt er in meer kerken gecollecteerd en hebben we een 
succesvolle kaartenverkoopactie gehouden. 
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Ter ondersteuning van deze ambitie is de website geheel vernieuwd en is promotiemateriaal 
ontwikkeld. 
 
Daarnaast is EO Metterdaad bereid gevonden om een 5-tal uitzendingen te maken over de projecten 
van Stichting Oasis, met als doel het genereren van extra opbrengsten in 2023 en 2024. In december 
2022 hebben de opnames in Noord en Zuid India plaatsgevonden; de uitzendingen op de 
Nederlandse televisie staan gepland voor 2023. Hieraan zal ruime bekendheid worden gegeven, met 
als doel de hulpverlening aan de armste kinderen in India ook structureel een ‘boost’ te geven. 
 
In 2023 en volgende jaren zal een vervolg gegeven worden aan deze succesvolle start richting het 
realiseren van onze ambities. 
 
 
10. Jaarrekening en jaarverslag 
De plannen zijn onderbouwd met een meerjarenbegroting en een jaarbudget. 
Een gedegen administratie zal worden bijgehouden. Ieder kwartaal vindt een tussentijdse rapportage 
plaats. 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. 
 
Vanuit India vindt jaarlijks een gedetailleerde budgetaanvraag plaats. Ieder kwartaal krijgt het 
bestuur een voortgangsrapportage (inclusief een financiële verantwoording). De jaarrekening wordt 
opgesteld door een externe accountant. De projecten worden, als de situatie het toelaat, circa 1x per 
jaar bezocht. 
 
 
11. 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. 
 
 
12. 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. 


