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Inleiding
Er is in 2016 geen fondswerving geweest ten behoeve van de Ark in Gouda.
Ondanks het feit dat er niet specifiek is geworven, zijn er toch naast genoemde
specifieke giften, nog de nodige giften ontvangen. Dat is hartverwarmend en reden
voor dankbaarheid. Deze algemene giften zijn toegevoegd aan de algemene reserve.
De liquiditeit is in 2016 sterk afgenomen vanwege een schenking aan de Ark in
verband met de verbouwing van de Warmoezierskade. Dit kan nog een issue zijn
wanneer er een beroep wordt gedaan op onze stichting voor de verbouwing van de
Waterput.

De stichting heeft ten doel: Het verlenen van materiële en immateriële steun aan
de Ark Gemeenschappen in Nederland en daarbuiten, alsmede aan alle
activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de internationale Ark
Gemeenschap (l´Arche) waarin mensen met – en mensen zonder verstandelijke
handicap op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenleven, alsmede het
verwerven van financiële middelen daarvoor, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zins des woords.
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Balans en toelichting

Balans

31 december 2016

Verstrekte leningen
Stichting lening vastgoed
Stichting de Arkgemeenschap Gouda

153.528
22.160

31 december 2015

153.528
22.160
175.688

Korte lening Ark vastgoed

15.000

175.688
0

15.000
Liquide Middelen
Spaarrekening
Bankrekening

17.373
1.028

Totaal Schulden

55.479
1.175
18.402
209.090

Totaal Bezittingen
Eigen Vermogen
Algemene reserve
Nieuwbouw

0

56.654
232.342

209.090
154.262
54.827

232.342
177.515
54.827

209.090

232.342

bedragen zijn afgerond in gehele euro's

Financiële activa
De verstrekte leningen zijn renteloze leningen.
De korte lening verstrekt aan de Ark Vastgoed wordt naar verwachting in 2017 ook
weer afgelost.
De liquide middelen bestaan uit een rekening courant en een spaarrekening.
Eigen vermogen
Het resultaat van 2016 is ten laste gekomen van de algemene reserve van het eigen
vermogen.
.
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Exploitatierekening en toelichting
Stichting Vrienden van de Ark Nederland
Opbrengsten
Giften
Rente
Totaal

Kosten
Diverse kosten tbv fondswerving
Public relations
Bankkosten
Totaal

Resultaat

Verstrekte gift Ark Gouda
Verstrekte gift Ark Kenya
Toevoeging/afname aan/van vermogen

2016

2015

1.626
195
1.820

9.514
419
9.933

0
0
72
72

0
0
76
76

1.748

9.857

25.000
0

6.600
911

-23.252

2.346

4,0%

0,8%

bedragen zijn afgerond in gehele euro's

Verhouding kosten/opbrengsten

Opbrengsten
De totale giften betreffen € 1.626,- en hebben allen geen specifieke bestemming mee
gekregen en zijn daarom toegevoegd aan de algemene reserve.
Onder de post opbrengsten zijn alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen
opgenomen.
Kosten
Diverse kosten t.b.v. fondswerving
Er zijn geen kosten gemaakt voor de fondswerving.
Public relations
Onder deze kostensoort zijn de kosten voor het drukwerk en de verzendkosten
opgenomen die verbonden zijn grote mailacties. Deze zijn de afgelopen 2 jaar niet
uitgevoerd.
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Personalia
Samenstelling Bestuur
Per verschijningsdatum van de jaarrekening is de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Bestuursleden

Mr. N.J. Adema
Drs. A.O. Buirma
Drs. F.F.I.M. Petit

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
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