Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2013
1. Algemeen
1.1. Bestuurders en doel
Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation
opgericht.
De bestuurders in 2013 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.
en
Het geven van informatie en advies aan donateurs wat betreft goed geefgedrag, de armoede
problematiek, de goede doelen marktplaats, en de betere Christelijke charitatieve instellingen.
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 .
De Belastingsdienst vereist in verband met de ANBI-status dat de balans met staat van baten
en lasten wordt gepubliceerd via de site van Ark Aid per 1 juli 2014, zie www.arkaid.nl/anbi .
1.3 Naamgeving
In de vergadering van 12 december 2011 zijn de volgende officiële benamingen voor het werk
van Ark Aid vastgesteld.
Ark Aid Foundation
Ark Aid Appraisal

Hulpverleningspoot
Waakhond poot
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2. Ark Aid Appraisal
Ark Aid is de enige Nederlandse waakhond van Christelijke charitatieve instellingen welke
betrokken zijn bij armoedebestrijding. Gevraagd en ongevraagd geeft ARK AID gratis,
vrijblijvend en onafhankelijke informatie en advies over goede doelen organisaties,
fondsenwerving, keurmerken, en verstandig geefgedrag aan kerken, donateurs, en alle
belanghebbenden.
Tevens maakt AAA vergelijkingen van de grotere 'Christelijke' goede doelen organisaties
(met een budget van meer dan 1 miljoen euro), die betrokken zijn bij armoedebestrijding.
AAA doet dit met objectieve maatstaven. Hieruit volgt een voorkeursadvies aan donateurs
om te geven aan de 'betere' charitatieve instellingen.
Om deze activiteiten beter gestalte te geven heeft Ark Aid contact gezocht met deskundigen
om Ark Aid to assisteren met de bovengenoemde activiteiten; tot op heden met weinig succes.
Het verzoek en het ontwerpplan is geplaatst op de internet: a-aaa.com
3. Activiteiten 2013 Ark Aid Foundation
3.1. Vergaderingen
De bestuurders hebben 2 maal vergaderingen belegd in 2013, op 18 april en 8 oktober.
3.2. Fondsenwerving
In principe is Ark Aid 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 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. De bestemming van dit fonds wordt bepaald in overleg met de donateurs. Ark
Aid kan daarom bij bepaalde collectes e.d. mensen aansporen om te geven wegens
verdubbeling van hun giften voor een specifiek doel.
Daardoor is het Bijbelproject voor de Karen in 2013 verdubbeld vanuit de interne fondsen van
Ark Aid. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Stichting Far East Ministries.
3.3. Administratie
Een administratie voor Ark Aid donaties en giften wordt bijgehouden en zijn diverse
bankoverschrijvingen geregeld om het nationale en internationale geldverkeer te faciliteren.
In maart 2013 zijn dankbrieven verstuurd naar circa 60 gevers die in 2012 giften hebben
gegeven. In 2013 zijn giften ontvangen van circa 25 donateurs.
3.4 Projecten controle
Een Ark Aid bestuurslid, met andere deelnemers uit Nederland en Scotland, hebben Ark Aid
projecten en potentiële projecten bezocht in Thailand in 2013. Het betreft een bezoek aan
Bangkok Bible Seminary and College in Bangkok, KKBBSC in Mae La, en Silom Bible
College in Chiang Mai. In deze scholen ondersteunt Ark Aid meerdere studenten. Ook werd
een bezoek gebracht aan de Karenni Bible School in Mae Hong Son waar Luther docent is en
die Ark Aid ondersteund. Tevens is een bezoek gebracht aan Partners World Relief en
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Development, en The Free Burma Rangers in Chiang Mai. Ook is een bezoek gebracht aan de
Thai Bible Society en Stichting Far East Ministries om de project 'Bijbels voor de Karen' te
ondersteunen. Lezingen en onderwijs werden gegeven in kerken en scholen.
4. Ondersteuningen 2013
4.1. Het werk van Luther

Ark Aid ondersteund de zendeling Luther die vanuit Nagaland in India onderwijs en
evangelisatiewerk doet voor de Karreni Bible School dicht bij Mae Hong Son. Voor meer
informatie over de school en zijn werk zie christforthailand.wordpress.com.
4.2. Het werk van Pastor Simon
Pastor Simon is hoofd van de Bijbelschool
KKBBSC in Mae La Camp. Hij heeft daar ook
andere bedieningen zoals een weeshuis en op
gezette tijden komen er pastors uit Birma voor een
conferentie op de Bijbelschool. Ook deze
voorgangers krijgen steun. Er is € 7.000 voor dit
doel beschikbaar gesteld.
4.3 Partners Relief and Development
Ark Aid heeft een verdubbelingsbedrag van 15.631 Euro ($ 20.000) overgemaakt naar
Partners Relief and Development in Thailand nadat zij eerst eenzelfde bedrag hebben
binnengehaald met de toezegging aan de donateurs dat hun gift verdubbeld zou worden door
Ark Aid. Dit geld is gebruikt voor hun werk met de vervolgde Kachin in Noord-Oost Birma.
Zie ook partnersworld.nl.
4.4 Bijbels voor de Karen
Met Stichting Christian Far East Ministry is
overeengekomen dat zij voor Ark Aid ca. 7000
Karen Bijbels zouden kopen en verspreiden. Voor
dit doel is 20.640 Euro overgemaakt.
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4.5 Oogheelkundige werk Thailand
Ark Aid ondersteunt het werk van Dr. Frank Green uit Scotland. Er is een bedrag van € 2.356
overgemaakt. Dr. Green doet veel oogwerk onder de Karen en werkt o.a. in de Mae Tao
Clinic van Dr. Cynthia in Mae Sot, Thailand. Zie ook: de Ark Aid website

4.6 Ark Aid heeft een verdubbelingsbedrag van 15.000 Euro overgemaakt naar Christian Far
East Ministry nadat zij eerst eenzelfde bedrag hebben binnengehaald met de toezegging aan
de donateurs dat hun gift verdubbeld zou worden door Ark Aid. Dit geld is gebruikt voor hun
werk met de kindertehuizen en vluchtelingen: zie www.christianfareast.com en scfem.org.

5. Financiële overzichten
Per 31 december 2013 was er een netto positief saldo van € 37.475 aanwezig op de
rekeningen van Ark Aid hetgeen een afname van € 36942 is t.o.v. het netto saldo eind 2012.
De in 2013 geboekte rente was € 616.
5.1. Ontvangen giften en fondsen
Het totaal bedrag van de in 2013 ontvangen giften was € 29.318. In de tabel hieronder is een
samenvatting gegeven van de giften.
Giften in 2013
Algemeen giften
St. Far East Ministries
Algemene giften voor Bijbels
Partners/FBR
Voor/via PastorSimon incl. IDP Pastors
Giften met inspanningsverplichting tot verdubbeling
Totale giften

7.515
2.000
370
240
1.343
17.850
€ 29.318
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5.2. Uitgaven
De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2012.
Projecten in 2013
Karen Bijbels en zangboeken
Stichting Far East Ministries
Ondersteuning Luther
Oogwerk, Thailand
Kachin Relief via Partners
Pastor Simon en bedieningen incl. IDP Pastors
Totale projectuitgaven

20.640
15.000
2.000
2.356
15.631
7.000
€ 62.627

5.3.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 2013
Diverse kosten
Reis- en verblijfkosten
Totale kosten

395
3.854
€ 4.249

Getekend,
Voorzitter, J. Plantinga

Secretaris en penningmeester, H. Gutter

Datum: 1 juni, 2014

5|Page

