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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

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.

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 (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Dhr. M. Oppenhuizen

Dhr. A. de Jong

Mw. M.J. Kollenstaart-Muis

Nederland

3

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Ark Mission

www.arkmission.nl

Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum

info@arkmission.nl

3 3 1 8 0 4 2 5

0 0 2 5 6 6 2 6 6

0 3 5 6 4 7 4 5 0 0
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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?

Ark Mission heeft als doelstelling om mensen vertrouwd te maken met het evangelie 
van Jezus Christus. We richten ons daarbij op mensen die dit het hardst nodig hebben, 
omdat zij zich in kwetsbare posities bevinden. Onze aandacht gaat uit naar kinderen, 
gevangenen, eenzamen, armen en vluchtelingen. Het (gratis) verspreiden van de 
Bijbel of gedeelten daarvan – zowel in gedrukte als in andere vorm – wordt daarvoor 
ingezet. Ook is er aandacht voor de leefsituatie van mensen, zodat het mogelijk is of 
wordt om het evangelie van Jezus Christus tot zich te nemen. In Nederland geeft Ark 
Mission voorlichting over haar activiteiten en vraagt om menselijke en financiële steun 
om de doelstelling mogelijk te maken.

Ark Mission heeft of ontwikkelt eigen projecten voor verschillende doelgroepen om 
daarmee de doelstelling mogelijk te maken. Ook ondersteunt de organisatie projecten 
van derden in binnen- en buitenland; projecten die passen bij de missie en visie van de 
organisatie.
Een van de hoofdtaken is het werven van steun bij een groeiende achterban. Het 
geven van voorlichting via de website, social media en gerichte mailingen zetten we 
daarvoor in. We vragen mensen om steun voor de projecten, zowel in de vorm van 
giften als gebed of andere manieren om betrokkenheid over te brengen aan de 
doelgroepen.

Ark Mission is voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Deze zijn afkomstig van 
particulieren, bedrijven en institutionele fondsen. Een klein deel van de inkomsten komt 
uit de verkoop van producten. Afhankelijk van het resultaat draagt ook vermogensgroei 
bij aan 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).

De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd. Indien nodig worden gemaakte 
kosten voor bestuursactiviteiten vergoed. De beloning van medewerkers wordt afgeleid 
van de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Met een publieksjaarverslag legt Ark Mission verantwoording af over haar activiteiten. 
Het publieksjaarverslag is hier te vinden: https://www.arkmission.nl/organisatie

De verkregen inkomsten worden besteed aan de (eigen) projecten voor de 
doelgroepen. Soms bestaat dat uit het beschikbaar stellen van geld om een project in 
binnen- of buitenland te realiseren. In andere gevallen verzorgt Ark Mission de 
productie en distributie van materialen voor de doelgroepen. 
Ark Mission heeft een beperkt eigen vermogen dat op grond van een door het bestuur 
vastgesteld beleggingsbeleid wordt belegd. Duurzaam leggen maakt onderdeel uit van 
het beleid. Het beleggingsbeleid staat beschreven in het jaarverslag van de 
organisatie. 

Open

Open
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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.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

70.043 70.061

4.824

23.800

149.364 121.178

1.043.036

150.000 150.000

90.246 75.811

29.261

641.268 916.0254.824

1.100.921 1.333.075

1.096.097

940.632 1.187.203

1.100.921

7.310

63.485

1.112.359

149.921

7.310

1.325.765

1.333.075

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+

50 22.422

158.917 153.436

158.967 175.858

33.990 31.724

192.957 207.582

25.156 42.772

5.193 28.913

223.306 279.267

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

87.124

160.500

497.145

294.602

27.250

85.103

111.160

488.769

233.434

118.306

169.617

79.904

249.521

205.472

87.034

292.506

2020 2019 (*)

Open

2020 was het derde achtereenvolgende jaar waarin het bestuur een extra bedrag van 
125.000 euro beschikbaar stelde voor versterking van de organisatie. Dat ligt ten 
grondslag aan het begrote negatieve resultaat.
Het bestuur heeft begin 2021 opdracht gegeven aan de organisatie en aan de 
accountant om onderzoek te doen naar de hoogte van het Bestemmingsfonds 
Doelstellingsprojecten. Alle fondsenwervende acties van 2017 tot en met 2019 zijn 
opnieuw in kaart gebracht. Het resultaat is dat in de jaarrekening 2019 de reserves in 
het Bestemmingsfonds Doelstellingsprojecten naar boven zijn bijgesteld van € 30.859 
naar € 70.061.
Het jaar 2020 was een lastig jaar, niet in het minst door de effecten van de 
corona-crisis. Dit heeft impact gehad op de financiële resultaten. De vele personele 
wisselingen maakten dat de plannen om tot groei aan donateurs en inkomsten niet van 
de grond kwam. Dit alles is zichtbaar in het negatieve eindresultaat. Het bestuur heeft 
maatregelen genomen om deze neerwaartse trend op zo kort mogelijke termijn om te 
buigen.

-246.589 -91.196


