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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	0: Stichting de Ark
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	51_ML: De verkondiging van Het Evangelie van Jezus Christus, door middel van het ter beschikking stellen en exploiteren van gebouwen, onder meer bestemd voor het houden van samenkomsten, al dan niet speciaal voor de jeugd, kinderclubs en vergaderingen.
Daarnaast heeft het als doel het verlenen van ondersteuning bij het verkondigen van Het Evangelie van Jezus Christus, zowel in Nederland als daarbuiten, door middel van het ter beschikking stellen van gelden en het bieden van praktische hulp.
	53_ML: De gemeente wil het goede nieuws over Jezus Christus bekend maken. Daartoe organiseert zij wekelijks een samenkomst op zondagmorgen en diverse open bijeenkomsten door de week.
Voor diegenen die zich aangesloten hebben bij de gemeente organiseert de gemeente vele activiteiten die tot doel hebben God te eren, te groeien in het geloof en om te zien naar de medemens in en buiten onze gemeente.
Speciale activiteiten zijn er wekelijks voor de jongeren tussen 12 en circa 25 jaar, onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er aparte kinderdiensten voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
De gemeente ondersteunt diverse zendelingen en organisaties in Nederland en daarbuiten, die vanuit de gemeente zijn uitgezonden. Die ondersteuning is zowel geestelijk als praktisch. Ook enkele initiatieven van buiten onze organisatie worden ondersteund. 
Voor het uitvoeren van activiteiten worden vele gemeenteleden ingezet als vrijwilliger. 

	54_ML: Giften
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Verhuur (beperkt)



	56_ML: De bestuursleden en de vrijwilligers ontvangen geen beloning.
De koster/beheerder ontvangt salaris conform de arbeidsvoorwaardenregeling van Steunpunt Kerk en Werk
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	6_GT: 
	8_GT: 448795
	2_GT: 121622
	3_GT: 
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	7_GT: 
	5_GT: 
	3_GT: 
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	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2020
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	2: 31-12-2019 (*)
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	0: 
	1: 2020
	2: 2019 (*)

	3_ML: Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin voor een periode van ruim negen maanden geen dan wel in beperkte vorm bezoekers de diensten mochten bijwonen. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op de inkomsten.
Dit verslagjaar is er een boekwinst behaald van € 8.000,- waarmee het eigen vermogen uitkomt op € 895.000,-. Daarnaast staat er nog een bedrag gereserveerd voor de voorziening groot onderhoud van € 121.000,- alsmede een bedrag van € 23.000 voor de bestemmingsreserve groot onderhoud. Een zeer solide financiële basis met twee kanttekeningen. De eerste is dat bij de aankoop van de panden in 2017 circa € 100.000,- meer is betaald dan de taxatie van een makelaar aangaf. Daar komen de verbouwingskosten nog eens bovenop. Bij het “beoordelen” van het eigen vermogen zal hier rekening mee moeten worden gehouden. Het tweede betreft het structureel in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. Het begrootte bedrag voor onder andere de salariskosten (tweede medewerker) ad. € 25.000,- is in 2020 niet besteed waardoor er mede een positief saldo is ontstaan op de exploitatie.
De inkomsten en uitgaven wijken op onderdelen af van de begroting 2020. Dat heeft mede zijn oorzaak in de gevolgen die voortvloeien uit de rijksmaatregelen als gevolg van de corona-maatregelen. Zo missen we aan de inkomstenkant collecteopbrengsten sinds medio maart 2020.
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