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Doel van Ark Aid
Het doel van de stichting is verbonden aan de grondslag van de stichting, te weten, de Bijbel, verstaan
vanuit evangelisch-reformatorisch perspectief.
De stichting heeft ten doel 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, zulks ongeacht hun levensovertuiging, doch met inachtneming van het
gestelde in Galaten 6 verzen 9 en 10 (de Bijbel).
Daarnaast heeft de stichting ten doel het geven van financiële- of adviserende ondersteuning aan
organisaties met een soortgelijke doelstelling als deze stichting; en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting zal de gelden zo veel mogelijk besteden aan projecten waaraan zo weinig mogelijk
overheadkosten verbonden zijn. De stichting zal zodanige projecten en/of doelen ondersteunen zodat de
door de stichting beschikbaar gestelde gelden zo mogelijk worden vermeerderd door andere
instellingen of instanties.

Werkbenadering en werkzaamheden Ark Aid
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het werven van fondsen, het publiceren
van een nieuwsbrief, het doen informeren via deze webpagina en het uitoefenen van representatieve
activiteiten.
De combinatie van onder andere de volgende werkbenadering en werkzaamheden resulteert in een
unieke stichting.
 Ark Aid is een stichting die zoveel mogelijk individuen of kleine organisaties ondersteunt met
weinig of geen overheadkosten,
 het werk van de stichting is gericht op het ondersteunen van de allerarmsten,
 100% van de ontvangen gelden worden doorgegeven zonder dat iets aan de strijkstok blijft
hangen,
 alle kosten worden door het bestuur gedragen (tenzij iemand expliciet voor de kosten wil
bijdragen),
 de stichting biedt gratis adviezen over goede doelen en projecten,
 de stichting is gezond kritisch tegenover andere stichtingen,
 de stichting 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. Deze werkzaamheden noemt de stichting ARK AID APPRAISAL (AAA).

 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. De vergelijkingscriteria zijn openbaar. Hieruit volgt een
voorkeursadvies aan donateurs om te geven aan de 'betere' charitatieve instellingen.
 de stichting streeft ernaar om donaties te laten verdubbelen door (non-profit) instellingen zodat
uiteindelijk 200% van de donatie bij het te ondersteunen project terecht komt,
 de stichting adviseert de gevers hoe zij zelf de donatie kunnen vermeerderen,
 gevers kunnen (na onderzoek en goedkeuring van het bestuur) via Ark Aid giften geven voor
eigen goede doelen zonder eerst een eigen stichting in het leven te roepen,
 de stichting biedt (na overleg en goedkeuring van het bestuur) gratis internetpagina’s aan voor
het werk van andere goede doelen (webhosting via de site van Ark Aid).
 de stichting werk niet met een jaarlijkse begroting in de strikte zin van het woord. Wel wordt
rekening gehouden met globaal verwachte inkomsten en worden daarbij naar mogelijke
bestemmingen gezocht.

ondsenwerving ten behoeve van Ark Aid
In principe is Ark Aid in eerste instantie niet gericht op het werven van fondsen. Incidenteel kan
fondswerving plaatsvinden. In een dergelijk geval vindt de fondsenwerving plaats via de website, door
folders of door speciale wervingsacties voor specifieke projecten.

Beheer, besteding en uitkering van Ark Aid Fondsen
Alle fondsen die voor een project van Ark Aid worden ontvangen worden zonder overhead aan het
desbetreffende project uitgekeerd.
Alle fondsen die binnenkomen voor andere projecten worden doorgestuurd indien deze de doelstelling
van Ark Aid ondersteunen. Indien dit niet het geval is worden de fondsen geretourneerd aan de gever of
de gevende instantie.
Indien er aanleiding is voor het niet direct doorboeken van de fondsen zullen de fondsen zoveel
mogelijk tijdelijk op een internet spaarrekening worden geparkeerd.
Tijdelijk beschikbare fondsen zullen nooit worden belegd in aandelen o.i.d.
Het beleid van Ark Aid is niet gericht op het opbouwen van een algemene reservefonds.
De wijze van fondsenlevering of –uitkering is afhankelijk van de specifieke situatie. De wijze van
uitkering kan op de volgende manieren plaatsvinden:
 door een binnenlandsoverboeking per bank,
 door een internationale overboeking per bank,
 voor internationale geldverkeer kan ook een pinapparaat in het buitenland worden gebruikt,
 door een money transfer via Western Union o.i.d.,
 door persoonlijk contant geld te overhandigen aan de desbetreffende instantie of persoon indien

die in Nederland op bezoek zou zijn,
 door persoonlijk contant geld te overhandigen aan de desbetreffende instantie of persoon in het
buitenland indien een vertegenwoordiger van Ark Aid ter plaatse aanwezig is.
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