Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag
2018
1. Algemeen
1.1. Bestuurders en doel
Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht.
De bestuurders in 2018 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 .
1.3 Vergaderingen
De bestuurders hebben eenmaal een vergadering belegd in 2018 op 9 november. Daarnaast
heeft regelmatig e-mailcontact en telefonisch overleg plaatsgevonden.
1.4 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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Er is in de jaren na 2011 veel werk verricht in de organisatie.
In de vergadering van 9 november 2018 is de volgende structuur van de Ark Aid Foundation
organisatie besproken en vastgesteld. Hierbij is duidelijk dat er nog een onderdeel van het
werk van de Ark Aid Foundation is ontstaan en genoemd moet worden, zie de volgende tabel
en de bijbehorende internet site structuur.
De Ark Aid Organisatie
Waakhond functie
Informatie ter bewustwording

Ark Aid Appraisal
Ark Aid Awareness
Ark Aid Assistance

Hulpverlening

Hieronder is een algemeen schema hoe de sitestructuur is opgebouwd.

www.AAA.ngo



2. Toelichting achtergrond en activiteiten 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 wil AAA vergelijkingen maken van de grotere 'Christelijke' goede doelen organisaties
(met een budget van meer dan 1 miljoen euro), die betrokken zijn bij armoedebestrijding.
AAA zal dit doen met objectieve maatstaven. Hieruit zal volgen een voorkeursadvies aan
donateurs om te geven aan de 'betere' charitatieve instellingen.
Om deze activiteiten beter gestalte te geven zoekt Ark Aid voortdurend contact met
deskundigen om Ark Aid to assisteren met de bovengenoemde activiteiten.
Het verzoek en het ontwerpplan is geplaatst op het internet: a-AAA.com.
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3. Informatiekanaal Ark Aid Awareness
Om het geven aan christelijke doelen - op het gebied van armoedebestrijding – optimaal te
faciliteren, is het belangrijk dat we hiervoor gemakkelijk toegankelijke informatie verschaffen
over alles wat kan bijdragen aan verantwoord geefgedrag. Deze gegevens zijn ruimschoots
verkrijgbaar op het internet of elders. De beoogde dienstverlening is bedoeld voor de
liefdadigheidsorganisatie én voor de donoren, en zou de volgende informatie kunnen
bevatten:
a. Bijbelse gegevens over rijkdom en armoede, bezit, geven en het geven van tienden,
enzovoorts. Er zou ook een lijst van verwijzingen naar en commentaren op relevante
bijbelgedeeltes moeten komen.
b. Wat betekent het dat een organisatie christelijk is? Waarom zou een historisch
evangelische en gereformeerde wereld– en levensbeschouwing betere resultaten garanderen?
c. Praktische adviezen over het juiste gebruik van overheidsregelingen voor belastingaftrek
en het gebruikmaken van andere aanmoedigingen tot doneren (zoals gift matching), om een
maximaal rendement van donaties te verkrijgen.
d. Het vermijden van hoge kosten voor geldoverdracht; de gemaakte overdrachtskosten
tussen dochterorganisaties kritisch bekijken; het aan de kaak stellen en analyseren van
gegevens van onderlinge geldstromen.
e. Statistieken met betrekking tot geefgedrag: hoeveel wordt er gegeven en door wie?
Welke christelijke groepen geven hoeveel geld en aan welke categorie
liefdadigheidsorganisaties? Waarom en wanneer wordt er gedoneerd? Hoeveel geld wordt er
gespendeerd aan salarissen? Hoeveel vrijwilligers zijn er bij het werk betrokken? Waar in de
wereld heerst de grootste armoede? Waar zijn brandhaarden van nood in de wereld?
f. Informatie over hoe men een kleine liefdadigheidsorganisatie kan analyseren en
beoordelen. Waar moet je voor uitkijken bij kleinere organisaties die niet door AAA
getaxeerd zijn en hoe beoordeel je jaarverslagen?
g. Fondsenwerving. De ethische aspecten ervan: hoe, wanneer en waar gebeurt het?
Algemene gebruiken en statistieken? Hoe werft men fondsen bij stichtingen, bij andere
liefdadigheidsorganisaties, bij de overheid of bij onafhankelijke organisaties? Hoe kun je een
professionele aanvraag daartoe doen?
h. Over algemene filantropische instellingen; over bureaus die andere stichtingen
beoordelen en goedkeuren en adviezen geven; de waarde daarvan en de misvattingen
daarover; pressiegroepen. Wat is de waarde van andere waakhondorganisaties die
vergelijkend onderzoek doen en beoordelingen geven? Wat zijn hun tekortkomingen? Vooral
de maatstaven die zij hanteren bij het beoordelen van goede doelenorganisaties interesseren
ons. Daar kunnen we veel van leren!
i. Belangrijke artikelen en reportages over liefdadigheidsorganisaties in de media.
j. Verwijzingen naar belangrijke websites die ons kunnen helpen met al het bovenstaande;
een lijst van alle christelijke hulpverleningsorganisaties die bezig zijn met armoedebestrijding,
inclusief de kleinere, inclusief contactgegevens.
Ook willen we onze website gaan gebruiken om bezoekers te informeren over gerelateerde
onderwerpen, zoals het kwaad van het ‘welvaartsevangelie’ en het belang van het geven aan
de armen in vergelijking met andersoortige doelen van liefdadigheidsorganisaties. De
bovengenoemde suggesties met betrekking tot feiten en cijfers zijn niet bedoeld een compleet
beeld te geven.
Dit gedeelte over feiten en cijfers lijkt misschien heel massief en te ambitieus. Maar het
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grootste deel van het materiaal is reeds beschikbaar en moet eenvoudigweg nog gerangschikt,
gekoppeld, geïllustreerd en becommentarieerd worden. Zie voor dit alles: a-AAA.net

4. Ark Aid Assistance – Algemeen
4.1. 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.
Ark Aid heeft voor diverse Bijbel- en andere projecten verdubbelingsfondsen beschikbaar
gesteld.
4.2. Administratie en dankbrieven
Een administratie voor Ark Aid donaties en giften wordt door de penningmeester bijgehouden
en er zijn diverse bankoverschrijvingen uitgevoerd om het nationale en internationale
geldverkeer te faciliteren.
In het verleden heeft Ark Aid meerdere bankrekeningen in gebruik gehad. In verband met de
duidelijkheid maakt Ark Aid nu alleen gebruik van één bankrekening, t.w. rekening
NL41 INGB 0004 7150 34.
In 2018 zijn de dankbrieven voor 2017 verstuurd rond begin maart 2018. (De dankbrieven
voor de giften ontvangen in 2018 zijn verstuurd medio maart 2019.)
In 2018 hebben 18 personen een gift of giften overgemaakt.
4.3. Reizen
er geen (project-)reizen gemaakt door de bestuursleden.
5. Ark Aid Assistance – Ondersteuningen 2018
5.1. Algemeen
Het streven is zoveel van de ingekomen giften ook daadwerkelijk zo snel mogelijk te besteden
aan de gekenmerkte doelen. Er wordt ook gestreefd om waar mogelijk geschikte
geldmatching projecten te ondersteunen. Bankkosten en/of ongeschikte geldkanalen en
dergelijke kunnen een overweging zijn om niet direct de fondsen over te dragen.
5.2. Financiele Ondersteuningen
Yellow Beans Day:

De kinderen in het Birmese vluchtelingenkamp Mae La Oon in Thailand
krijgen 7 dagen per week ‘s ochtends en ‘s avonds hetzelfde
voedselrantsoen: 1 bord rijst met yellow beans, soja-olie en vis-pasta.
Hun voeding is véél te eenzijdig. Giften zorgen ervoor dat de kinderen 1x
per maand een No Yellow Beans Day hebben. Ze eten dan kip in plaats
van bonen! Dit en andere projecten (zie:. no-yellow-beans-day.nl) zijn
betaald van de € 9.910 welk bedrag ARK AID hiervoor heeft
overgemaakt
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Kachin support:
€ 5.000 is overgemaakt voor de Kachin vluchtelingen in Noord-West Birma. Dekens, voedsel, en
andere benodigheden zijn hiervoor gekocht welke van groot belang zijn in vluchtelingenkampen in het
koude bergachtige gebied. Bijna 100% van de Kachin zijn Christenen.

Karenbijbels en zangboeken:
Nadat ARK AID een ‘giftmatching’ voorstel heeft gedaan
bij ‘Biblia Globel’ om $ 20, 000 te
willen verdubbelen, werd genoeg
geld gegeven om 20.000 Karen
Bijbels met liedboek te kopen (€
3,32 per stuk) welke reeds in 2018
zijn verspreid in Birma.

Chin Bibels via CFEM:
Ook is € 5.800 besteed voor de aanschaf van
Tedim Chin Bijbels welke verspreid zijn in de
Chin Staat in het westen van Birma.
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Bijbels voor de Wa peoplegroup:
Nadat ARK AID een ‘gift-matching’ voorstel
heeft gedaan bij de Canadian Bible League om
$ 75 000 (Can) te willen verdubbelen, kwamen
genoeg fondsen binnen om 159.000 Nieuwe
Testamenten (waarvan 100.000 met een
liedboek gedeelte) te kopen en te distribueren
in Thailand, maar hoofdzakelijk in het NoordOosten van Birma.

ARK AID ontvangt zeer veel informatie van onze partners over het transport van de goederen, alsook
van de distributie en ontvangst. Ook ontvangt ARK AID veel foto’s en getuigenverklaringen van
diegene welke een Bijbel of goederen hebben ontvangen. Voor meer informatie hierover, neem contact
op met ARK AID. Wij zijn voorzichtig bij het op internet plaatsen van fotos van mensen en plekken
vanwege het politiek gevoelige karakter van veel van deze informatie. Meer informatie over de
projecten is te vinden op bibles.AAA.ngo en op de projecten pagina van a-AAA.org

5.3 Financiële overzichten
Per 31 december 2018 was er een netto positief saldo van €70.517 aanwezig op de rekening
van Ark Aid hetgeen een afname van €25.671 is t.o.v. het netto saldo begin 2018. De in 2018
geboekte rente was €83.
5.3.1. Ontvangen giften en fondsen
Het totaal bedrag van de in 2018 ontvangen giften was € 53.009. In de tabel hieronder is een
samenvatting gegeven van deze giften.
Giften in 2018
Algemeen gift via collecte
Algemeen giften
Giften met inspanningsverplichting tot verdubbeling
Giften Hulp aan de Karen
Giften No Yellow Beans Day
Alg. giften voor Bijbels
Gift Church Planting France
Gift Sudan Reformed Church
Totale giften

364
18.350
18.500
1.500
12.695
500
1.000
100
€ 53.009

5.3.2. Uitgaven
De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2018.
Projecten in 2018
No Yellow Beans Day
Kachin support
Karenbijbels en zangboeken

9.910
5.000
17.660
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Chin Bibels via CFEM (Christian Far East Ministry)
Bijbels voor de Wa peoplegroup
Totale projectuitgaven

5.800
40.000
€ 78.370

5.3.3. Kosten
De kosten die de stichting heeft gemaakt zijn geheel gedekt door (algemene) 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 in 2018.
Kosten in 2018
Bankkosten
Geboekte kantoorkosten
Reis- en verblijfkosten 2018
Totale kosten

393
0
0
€ 393

Getekend,
Voorzitter, J. Plantinga

Secretaris en penningmeester, H. Gutter

Datum:
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