Stichting Ark Aid Foundation Jaarverslag 2008
1. Algemeen
1.1. Bestuurders en doel
Op 6 september 2005 is de Stichting Ark Aid Foundation opgericht.
De bestuurders zijn:
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 ingediend.
De ANBI-status voor 2008 werd verleend door de Belastingsdienst op 20 september 2007 en
is geldig volgens de Belastingsdienst voor onbepaalde tijd.

2. Activiteiten 2008
2.1. Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2008 een bestuursvergadering gehouden op 9 augustus.
De vergadering werden gehouden t.b.v. het besturen van de stichting.
2.2. Fondsenwerving
Ark Aid is primair niet gericht op systematische fondswerving. Wel kunnen er
omstandigheden zijn (zie de volgende punt) waar fondsen worden verzameld om
ondersteuning te beiden 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 en
dergelijke mensen aansporen om te geven wegens verdubbeling van hun giften voor een
bepaald doel.
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2.3. Cycloon Birma
In het begin van 2008 heeft een cycloon buitengewoon veel schade veroorzaakt en
mensenlevens gekost in Birma. Ark Aid heeft een aantal kerken (Geref. Vrijgemaakt en Ned.
Gereformeerd) opgeroepen om te collecteren voor deze zaak. Ark Aid heeft partner
organisaties (Partners Relief and Development en Free Burma Rangers) die deze steun kan
bieden aan de plaatselijke bevolking in nood in Birma en Thailand.
Voor dit doel is in 2008 circa € 31.000 bij Ark Aid binnengekomen. Ark Aid heeft een groot
deel van het binnengekomen bedrag verdubbeld zodat in 2008 ongeveer € 53.000 aan
Partners is overgemaakt.
2.4. Pastor Simon
In de afgelopen jaren heeft Ark Aid ondersteuning gegeven aan het werk van Pastor Simon
Htoo die hoofd is van de Kawthoolei Karen Baptist Bible School & College in Mae Lae
vluchtelingenkamp in Thailand. Ook is hij betrokken bij diverse projecten van o.a. de Karen
voorgangers in Birma. In 2008 is meer dan € 11.500 aan ondersteuningsgelden aan pastor
Simon overgemaakt.
In 2008 is een interne project voor het werven van geld voor het werk van Pastor Simon
uitgevoerd. Dit project, uitgevoerd door een van de bestuursleden voor zijn voormalige
werkgever, heeft € 7.500 aan fondsen gegenereerd.
2.5. Onderwijsproject in Oeganda
In Oktober van 2008 is de voorzitter van Ark Aid samen met een 4-tal dominees afgereisd
naar Oeganda. Gedurende een conferentieweek is daar Bijbelse onderwijs gegeven aan de
locale voorgangers. Stephen Mugabi is contactpersoon in Oeganda geweest en heeft de
diverse zaken voor de conferentie geregeld. Ark Aid heeft € 11.500 ondersteuning gegeven
aan het project.
2.6. Eenmalige ondersteuningen
Naast de expliciete doelstellingen van Ark Aid (zoals in punt 1.1 van dit jaarverslag
weergegeven) heeft Ark Aid de gelden van het verkoop van de voormalige Nederlandse
Gereformeerde Kerk van Zwartsluis systematisch uitgegeven. Dit heeft plaats onder toezicht
van een commissie van ex-leden die zowel de bestemmingen als de grootte van de schenking
heeft bepaald. In 2008 zijn de laatste gelden hiervan uitgegeven en deze zijn overgemaakt aan
de AEA-RDC (Association of Evangelicals in Africa – Relief and Development Commission,
€ 1500,-) en Stichting Stephanos (€ 4500,-). Daarnaast is het onderwijsproject in Oeganda
genoemd in punt 2.5, uit deze fondsen gefinancierd.
Ook is een project in Darfur ondersteund met € 2000,-.
2.7. Systematische ondersteuningen
Het voornemen van Ark Aid is een aantal Bible School studenten regelmatig financieel te
ondersteunen in hun opleiding. In 2008 is hiermee een begin gemaakt en is geld overgemaakt
naar Thailand (meerdere studenten - € 1500,-)
2.7. Publiciteit
Naast het maken van reclame voor projecten van Ark Aid tijdens preekbeurten is in 2008 de
voorzitter van Ark Aid ook op Groot Nieuws Radio geweest tijdens de
voorjaarspinksterconferentie op Walibi Flevo in verband met de cycloon in Birma.
De site van Ark Aid (zowel de Engelse site als de Nederlandse site) zijn in 2008 weinig
onderhouden. Het ligt in het voornemen van het bestuur van Ark Aid hier in de toekomst meer
aandacht te geven.
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3. Financiële overzichten
Per 31 december 2008 was een netto positief saldo van € 36.542 aanwezig op de rekeningen
van Ark Aid hetgeen een effectieve vermindering van € 4.952 is t.o.v. de saldo eind 2007.
3.1. Ontvangen giften en fondsen
Giften en fondsen in 2008
Cycloon Birma
Bijbels Oeganda
Bijbelschool KKBBSC in Mae La Camp Thailand
Onbestemde giften
Overige specifieke giften
Rente
Totale inkomsten

31.338
5.081
10.766
33.500
6.350
323
€ 87.358

De gevers waarvan het postadres bij Ark Aid bekend is geworden hebben een dankbrief
ontvangen. In 2008 zijn 130 dankbrieven verstuurd.

3.2. Uitgaven
De volgende fondsen zijn uitgegeven in 2008.
Uitgaven in 2008
Partners Relief and Development/ Free Burma Rangers
KKBBSC (Het werk van Pastor Simon Htoo)
Ondersteuning pastorsconferentie Oeganda
Ondersteuning Bijbelschoolstudenten
Diverse overige ondersteuningen

53.306
11.566
11.500
1.500
8.400
€ 86.272

3.3.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.
Diverse kosten in 2008
Interne kosten
Reiskosten conferentie Oeganda

1.538
4.500
€ 6.038

Getekend,
Voorzitter, J. Plantinga

Secretaris en penningmeester, H. Gutter

Datum:
Jaarverslag 2008
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