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Stichting Ark Aid Foundation  Jaarverslag 2019 

 

 

1. Algemeen 
 

1.1. Bestuurders en doel 

Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht.  
 
De bestuurders in 2019 waren: 

J. Plantinga, Voorzitter 

H.H. Gutter, Secretaris en penningmeester 

G. ten Klooster, bestuurslid 

D. Plantinga, bestuurslid (vanaf 13 juni 2019) 
 
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 donateurs en 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 2019 op 13 juni.  

Daarnaast heeft regelmatig e-mailcontact en telefonisch overleg plaatsgevonden. 

 

1.4 Naamgeving 

Na de oprichting in 2005 is de structuur en focus van Ark Aid enigszins aangepast en 

uitgebreid. In de vergadering van 9 november 2018 is de volgende structuur van de Ark Aid 

Foundation organisatie besproken en vastgesteld, zie de volgende tabel en de bijbehorende 

internet site structuur. 

 

http://www.anbi.nl/
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                                        De Ark Aid Organisatie  

Ark Aid Appraisal Waakhond functie 
Ark Aid Awareness Informatie ter bewustwording 

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: AAA.ngo .Zie ook a-AAA.com 

 

3. Informatiekanaal Ark Aid Awareness 

 

Verstandig geef-gedrag veronderstelt kennis over relevante feiten zodat geven niet alleen een 

zaak van het hart is, maar ook van het hoofd. Stichting Ark Aid wil deze toegangkelijk maken 

op de internet. Zie a-AAA.net 

 

http://aaa.ngo/
http://a-aaa.com/
http://a-aaa.net/
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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.  

Medio maart 2019 zijn de dankbrieven voor 2018 verstuurd.  

In 2019 hebben 17 personen of instanties een gift of giften overgemaakt.  

 

4.3. Reizen 

Er zijn geen (project-)reizen gemaakt door de bestuursleden in 2019. 

 

 

5. Ark Aid Assistance – Ondersteuningen 2019 
 

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 geld-

matching 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 

Giften met bestemming, gekozen door de donateur, en welke project Stichting Ark Aid 

adopteerd (Ark Aid heefd in dat opzichte niet een loket functie), zijn als volgd:  
 

--No Yellow Beans Day: zie no-yellow-beans-day.nl 

Voor extra voeding voor kinderen in Thailand en Birma. 

 

--Karenbijbels en zangboeken: gift matching met Biblia Global heeft geresulteerd  in een totaal bedrag 

van $ 120,000. Ook zijn de 159,000 Wa Nieuwe Testamenten in 2019 verdeeld, dit nadat de gift- 

matching met de Canadian Bible League in 2018, $ 244,000 heeft opgebracht. Zie hierover: 

Bijbels.AAA.ngo 

 

--Church planting France: ondersteuning voor evangelisatie en kerkelijk werk  

 

http://www.no-yellow-beans-day.nl/category/projecten/
http://arkaid.weebly.com/bible-distribution.html
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--CFEM, voor een weeshuis: zie CFEM nederland 
 

 

5.3 Financiële overzichten 
 
Per 31 december 2019 was er een netto positief saldo van €73.586 aanwezig op de rekening 

van Ark Aid wat een toename van €3.069 is t.o.v. het netto saldo begin 2019.  

De in 2019 geboekte rente was €32. 

 

5.3.1. Ontvangen giften en fondsen 

Het totaal bedrag van de in 2019 ontvangen giften was € 53.009. In de tabel hieronder is een 

samenvatting gegeven van deze giften. 

 
Giften  in 2019 

Algemeen gift via collecte 300 

Algemeen giften 19.200 

Giften met inspanningsverplichting tot verdubbeling 24.200 

Giften No Yellow Beans Day 15.180 

Giften voor Bijbels 9.681 

Gift Church Planting France 600 

Giften Chr.Far East Ministries 1.950 

Totale giften € 71.111  

 

 

5.3.2. Uitgaven 

De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2019.  

 
Projecten in 2019 

No Yellow Beans Day 10.455 

Karenbijbels en zangboeken 54.627 

Church planting France 1.632 

Chr. Far East Ministries, weeshuis 1.020 

Totale projectuitgaven € 67.734  

 

 

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 2019. 

 
Kosten in 2019 

Bankkosten 339 

Geboekte kantoorkosten 0 

Reis- en verblijfkosten 2019 0 

Totale kosten  € 339 

 

 

 

 

 

 

 

https://scfem.webnode.nl/
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Getekend, 

 

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

 

                                                                                                                 
 

Datum: 


