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Stichting Ark Aid Foundation  Jaarverslag 2015 

 

 

1. Algemeen 
 

1.1. Bestuurders en doel 

Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht.  
 
De bestuurders in 2015 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. 

 

Op 6 september 2015 bestond Ark Aid officieel 10 jaar. 

 

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 van Ark Aid van 2015 wordt gepubliceerd via de site van Ark Aid per 1 juli 2016, 

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 Hulpverleningspoot 

Ark Aid Appraisal Waakhond poot 

 

 

 

http://www.anbi.nl/
http://www.arkaid.nl/anbi


 Jaarverslag 2015     Pagina 2 van 4 

 

 

 

 

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 2015 Ark Aid Foundation  
 
3.1. Vergaderingen 

De bestuurders hebben eenmaal een vergadering belegd in 2015, op 26 mei. 

 

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 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. 

 

3.3. Administratie en dankbrieven 

Een administratie voor Ark Aid donaties en giften wordt bijgehouden en zijn diverse 

bankoverschrijvingen geregeld om het nationale en internationale geldverkeer te faciliteren.  

Ark Aid heeft diverse bankrekeningen in gebruik bij zowel de Rabo als de ING-bank. Voor de 

eenduidigheid en om de bankkosten te beperken zijn de rekeningen bij de Rabobank in 

augustus 2015 afgesloten zodat er voortaan één duidelijke rekeningnummer voor allen bij de 

ING overblijft. 

De dankbrieven voor de giften ontvangen in 2014 zijn verstuurd eind februari 2015. (In 2014 

zijn giften ontvangen van circa 20 personen en/of instanties.) In 2015 zijn giften ontvangen 

van 17 personen en/of instanties. 

 

3.4. Reis noordwest Thailand en Birma 

Ter controle van bestaande Ark Aid projecten, en onderzoek naar mogelijke nieuwe projecten, 

is in 2015 een bezoek gebracht aan Thailand en Birma. Ark Aid partners werden bezocht, 

converenties bijgewoont, en onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe projecten. Ook is 

onderwijs gegeven in KKBBSC en merdere kerken. Reis en verblijfkosten voor dit doel 

werden gedragen door de deelnemers. 

 

 

http://www.a-aaa.org/
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4. Ondersteuningen 2015 
 

4.1. Algemeen 

Het streven is zoveel van de ingekomen giften ook daadwerkelijk zo snel mogelijk te besteden 

aan de gekenmerkte doelen. Bankkosten en/of ongeschikte geldkanalen en dergelijke kunnen 

een overweging zijn om niet direct de fondsen over te dragen. 

 

4.2. Het werk van Pastor Simon                                                                         

In voorgaande jaren heeft Ark Aid regelmatig steun verleend aan het werk van Pastor Simon. 

Hij is overleden in augustus van 2015. Hij was hoofd van de Bijbelschool KKBBSC in Mae 

La Camp in noorden van Thailand dicht nabij de grens van Birma. Hij heeft daar ook andere 

bedieningen opgezet waaronder een weeshuis en het bemoedigen van pastors uit Birma door 

middel van een conferentie op de Bijbelschool. Ook deze voorgangers krijgen steun. Door 

zijn ziekte was het niet mogelijk in 2015 om aan hem fondsen af te dragen voor het werk. 

 

4.3. Ondersteuning Bijbelschoolstudenten. 

In Thailand worden christelijke Karenstudenten 

ondersteund. De studenten studeren op diverse 

scholen in Thailand waaronder die van KKBBSC 

en een in Chiang Mai enz. 

In 2015 werden 4 Karenni studenten ondersteund 

in Nagaland, India.. 

 

4.4. Chin Bijbels 

Ark Aid heeft, in samenwerking met Christian 

Far East Ministry, $ 20.000 beschikbaar gesteld 

voor de aankoop van Tedim Chin Bijbels: zie 

Bijbel Verspreiding 

 

5. Financiële overzichten 
 
Per 31 december 2015 was er een netto positief saldo van € 84.011 aanwezig op de 

rekeningen van Ark Aid hetgeen een toename van € 26.719 is t.o.v. het netto saldo eind 2014. 

De in 2015 geboekte rente was € 301. 

De gemaakte kosten voor de reis omschreven in punt 3.4 worden in de boekhouding van 2016 

betrokken. 

 

5.1. Ontvangen giften en fondsen 

Het totaal bedrag van de in 2015 ontvangen giften was € 48.621. In de tabel hieronder is een 

samenvatting gegeven van de giften. 

 
Giften  in 2015 

Algemene giften 9.156 

Giften reis/verblijfkosten 800 

St. Far East Ministries 4.875 

Alg. giften voor Bijbels 13.050 

Partners/FBR 240 

Hulp aan de Karen 1.500 

Giften met inspanningsverplichting tot verdubbeling  19.000 

Totale giften € 48.621 

 

 

 

http://arkaid.weebly.com/Bible-distribution.html


 Jaarverslag 2015     Pagina 4 van 4 

 

 

5.2. Uitgaven 

De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2015.  

 
Projecten in 2015 

Chin Bijbels 18.000 

Ondersteuning Bijbelschoolstudenten en -leraren 3.810 

Totale projectuitgaven € 21.810  

 

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. Deze giften kunnen ook in 

voorgaande jaren zijn gestort. De volgende kosten zijn door de stichting gemaakt.  

 
Kosten in 2015 

Bankkosten 393 

Diverse kosten 0 

Reis- en verblijfkosten 0 

Totale kosten  € 393 

 

Getekend, 

 

Voorzitter, J. Plantinga                               Secretaris en penningmeester, H. Gutter 

 

                                                                                                                 
 

Datum: 


