Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2010
1. Algemeen
1.1. Bestuurders en doel
Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht.
De bestuurders in 2010 waren:
J. Plantinga, Voorzitter
H.H. Gutter, Secretaris en penningmeester
G. ten Klooster, bestuurslid
Het doel van de stichting is:
Het opzetten en tot uitvoering brengen van projecten met een expliciet christelijk en sociaal
karakter, gericht op ondersteuning aan personen of groepen, waar ook ter wereld, in extreme
achterstandssituaties,
en
Het geven van financiële of adviserende ondersteuning aan organisaties met een soortgelijke
doelstelling als Ark Aid.
1.2 ANBI-status
De stichting werd in 2005 aangemerkt als een goede doelen-stichting door een goedkeuring
van de belastingdienst d.d. 31 oktober 2005.
Het hanteren van het Meerderjarig Beleidsplan was een van de eisen voor het aanvragen van
de ANBI-status zodat de giften aan de stichting belastingaftrekbaar zouden zijn in 2008. Dit
plan is geschreven en vervolgens is de aanvraag van de ANBI-status is in de zomer van 2007
ingediend. De ANBI-status voor 2008 werd verleend door de Belastingsdienst op
20 september 2007.
In november 2009 heeft de belastingdienst opnieuw Ark Aid (alsmede alle andere stichtingen)
een formulier opgestuurd ter in verband met aanvullende eisen ten aanzien van een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierin heeft de secretaris verklaard dat:
a. Ark Aid voor minstens 90% zich inzet voor het algemeen nut, en dat
b. alle bestuurders van Ark Aid de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld voor het
aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.
Ark Aid staat als goede doelenfonds opgenomen in de site www.anbi.nl .
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1.3 Ark Aid Approval
Het bestuur van ARK AID was intensief bezig met het gestalte geven aan een vergelijkingssite
voor Christelijke goede doelen die gericht zijn op armoedebestrijding. Zie hiervoor sAAA.nl
voor meer informatie. De site is nog onder constructie.

2. Activiteiten 2010
2.1. Vergaderingen
Het bestuur heeft een bestuursvergadering gehouden op 2 september 2010.
De vergadering werd gehouden t.b.v. het besturen van de stichting.
2.2. Fondsenwerving
Ark Aid is primair niet gericht op systematische fondswerving. Wel kunnen er
omstandigheden zijn waar fondsen worden verzameld voor een bepaald doel dat verband
houd met ondersteuning van de plaatselijke christelijke gemeente of personen in extreme
achterstandsituaties.
Ark Aid heeft een interne fonds zonder een expliciete bestemming dat gevoed wordt door een
aantal particuliere gevers die verwachten dat er een inspanningsverplichting is aan de kant van
Ark Aid om deze fondsen te verdubbelen. Ark Aid kan daarom bij bepaalde collectes e.d.
mensen aansporen om te geven wegens verdubbeling van hun giften voor een specifiek doel.
2.3. Reis Noordwest Thailand
In het begin van 2010 zijn 2 van de bestuursleden op reis geweest met 3 Schotse predikanten
naar onder andere naar het vluchtelingenkamp Mae La en naar de Karen gemeentes in
Noordwest Thailand.
Hoofddoel van de reis was een ‘Pastors Conference’ voor onderwijs en bemoediging. Een
bezoek werd ook gebracht aan Mae La camp, pastor Simon, Partners World Relief and
Development in Mae Sot en Chiang Mai, stichting Rahab in Bangkok, ds. Dave Veldhorst en
de Presbyterian Mission en kerk in Bangkok, David Eubank van de Free Burma Rangers, de
Thailand Bible Society, de Thai Bible League, en anderen
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De Karense voorgangers

2.4. Systematische ondersteuningen
Diverse Bijbelschoolstudenten in Thailand worden door Ark Aid ondersteund.
Geld is overgemaakt naar Karense studenten om deze te sponsoren tijdens een deel van hun
studie op de Bijbelschool in Bangkok of Chiang Mai. Dit vindt plaats via de Rev. Dave
Veldhorst die daar als church planter werkt namens MTW (Mission to the World) en de
Thaise church planters coacht.
In 2010 zijn er geen fondsen overgemaakt voor dit doel aangezien het bedrag van 2009 nog
voldoende is geweest voor 2010.
2.5. Het werk van Pastor Simon
Pastor Simon is hoofd van de Bijbelschool KKBBSC in Mae La Camp. Regelmatig wordt
steun gegeven aan de school en aan evangelisten in het camp. Op gezette tijden komen er
pastors uit Birma voor een conferentie op de school. Ook deze voorgangers krijgen steun.
Tenslotte zijn er weeskinderen die opgenomen worden in diverse verbanden in het camp.
Pastor Simon heeft enkele 10-tallen kinderen in zijn gezin opgenomen. In totaal is in 2010
12.847 euro aan steun via Pastor Simon aan deze groepen gegeven.
Henk de Weerd en vrienden zijn in het begin van 2010 in Mae La Camp geweest en hebben
de leefomstandigheden gezien van broeder en zusters in nood.
Naar aan leiding hiervan zijn acties zoals een sponsorloop, een muziek concert en een
volleybal toernooi georganiseerd om geld op te brengen voor het werk. Deze acties hebben
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meer dan € 6500 opgebracht die direct aan de bedieningen en voorzieningen in het camp ten
goede zijn gekomen.

Waterpomp voor Care Villa in Camp Mae La

2.6 Partners Relief and Development
In 2009 is Ark Aid de Nederlandse vertegenwoordiger van Partners Relief and Development
geworden (www.partnersworld.org ). Giften voor Partners and the Free Burma Rangers
(www.freeburmarangers.org) kunnen vanuit Nederland kunnen via Ark Aid worden gegeven
en zijn daarom belastingaftrekbaar. In 2010 is circa € 16.700 overgemaakt naar Partners en
FBR. Een deel van dit bedrag is afkomstig uit nog niet overgemaakt ondersteuning
gegenereerd via Ark Aid in 2009.
Deze jonge moeder gaat een onzekere toekomst tegemoet. Ze is één
van de 1,5 miljoen ontheemden die als vluchteling leeft in haar eigen
land. Partners en de FBR zetten zich in voor deze mensen.

2.7 Bijbels voor de Karen
De Here God doet grote dingen onder de Karen in
NW Thailand. Hieronder is een foto van een
doopfeest op 2 januari 2010 waarbij meer dan 400
mensen zijn gedoopt. De jonge kerk daar heeft Bijbels
en zangboeken nodig. In 2010 is reeds € 1.340 voor
dit doel opgebracht. In 2011 zal D.V. een gerichte
actie voor dit doel worden opgezet.
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3. Financiële overzichten
Per 31 december 2010 was er een netto positief saldo van € 43.834 aanwezig op de
rekeningen van Ark Aid hetgeen een toename van € 10.103 is t.o.v. het netto saldo eind 2009.
De in 2010 ontvangen rente was € 619.
3.1. Ontvangen giften en fondsen
Het totaal bedrag van de in 2010 ontvangen giften was € 74.192 waarvan een doorgeefgift van
€ 15.288 voor Haiti.
Giften in 2010
Giften algemeen
Doorgeefgift Haiti
Partners Relief and Development
Hulp Birma en de Karen
Bijbels/zangboeken Karen
Bedieningen Camp Mae La
Overige giften met bestemming
Totale giften

31.578
15.288
2.000
6.569
1.340
12.847
4.570
€ 74.192

3.2. Uitgaven
De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2010.
Projecten in 2010
Pastors Europa
Ondersteuning bedieningen Mae La Camp
Partners Relief and Development
Ark Aid hulp Haiti
Doorgeefgift Haiti
Totale projectuitgaven

1.510
21.071
16.699
5.000
15.288
€ 59.568

3.3.Kosten
De kosten die de stichting heeft gemaakt zijn geheel gedekt door giften van de bestuursleden
of expliciete giften van particuliere gevers om kosten te dekken. De volgende kosten zijn door
de stichting gemaakt.
Kosten in 2010
Diverse kosten
Reiskosten
Totale kosten

403
4.736
€ 5.139

Getekend,
Voorzitter, J. Plantinga

Secretaris en penningmeester, H. Gutter
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