Jaarverslag 2015
van Stichting De Ark
te Hardinxveld- Giessendam
Algemeen
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De stichting is in het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven onder
nummer 24321190.
De statutaire naam van de onze stichting is Stichting De Ark en is statutair gevestigd in
Hardinxveld- Giessendam.
De rechtsvorm is een stichting.

Omschrijving van de doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het opzetten en in standhouden van een logeerhuis ten behoeve van gehandicapten en
anders begaafden, die zelf en/of waarvan de ouders /belangenbehartigers woonachtig zijn in
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, ongeacht godsdienstige gezindte casu quo die van
hun ouders /belangenbehartigers.
Naast het logeren heeft Stichting De Ark een tweede doelstelling; begeleid zelfstandig wonen
voor mensen van de doelgroep in de gemeente Hardinxveld-Giessendam onder de eigen
christelijke identiteit.
Bestuur
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

Peter van Wijngaarden
Lea Rietveld
Jaap Koster
Anja Vink
Hermine Strop

Notuliste:

Helma de Jong

Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.

Bestuurszaken
De forse bezuinigingen door de rijksoverheid en de overheveling van de zorgbekostiging
vanuit de AWBZ naar de gemeenten ( WMO) heeft veel tijd en energie gevraagd van ons als
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bestuur. Nog steeds maakt het bestuur zich zorgen over de ontwikkelingen rond het ‘product
logeren’ en met name de financiering hiervan. Landelijk zijn alle logeerhuizen van Philadelphia
Zorg gesloten. Dankbaar zijn we dat we beschikken over een eigen pand, daardoor bleef het
logeerhuis open. Het jaar 2015 was een overgangsjaar, waarin wij per 1 januari gestart zijn
met de samenwerking met een andere zorgverlener Eddee Zorg.

Vereniging Op Weg met de Ander
Via de zorgverlener Philadelphia was er een relatie met de vereniging “Op weg met de ander”.
Vanwege de beëindiging van het contract met zorgverlener Philadelphia, is hiermee ook het
samenwerkingsverband met vereniging “Op weg met de ander” komen te vervallen.

WMO platvorm
Vanuit stichting De Ark is Hermine Strop vertegenwoordigd in het WMO platvorm voor een
periode van 4 jaar.

Bezoek van wethouder Trudy Baggerman
Op zaterdagmiddag 7 maart heeft wethouder Trudy Baggerman samen met de zorgverlener
Eddee Samen het naambordje aan het logeerhuis De Ark onthuld. Het onderstaande artikel
stond in het kompas gepubliceerd:
Echt dicht zijn ze nooit geweest, maar achter de schermen is er een hoop veranderd bij
logeerhuis De Ark in Hardinxveld-Giessendam. Elf jaar lang werd de logeerzorg in De Ark
verzorgd door Philadelphia Zorg. In maart 2014 maakt deze organisatie bekend dat zij zich
terugtrok uit de logeerzorg. Na een intensieve periode van gesprekken met diverse
zorgaanbieders is door het bestuur besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan
met Eddee Zorgverlening uit Dordrecht. Eddee Zorgverlening is een kleine zorgaanbieder met
een duidelijke christelijke identiteit. Kernwoorden zijn flexibiliteit en inventiviteit.
Het bordje van Philadelphia Zorg werd daarom zaterdag 7 maart om 14.00 uur officieel
verwisseld voor het naambordje van de zorgaanbieder uit Dordrecht. Wethouder Trudy
Baggerman was aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis. Na afloop konden belangstellenden
een bezoek brengen aan het logeerhuis.
Maatschappelijke ontwikkelingen
Met het oog op de belangen van onze doelgroep, houden we de ontwikkelingen rond de PGB’s
goed in de gaten, echter aan het eind van 2015 weten we nog steeds niet goed wat er op ons
af komt.
Het bestuur van Stichting De Ark heeft Gods zegen in het verleden ervaren, en ziet de
toekomst daarom ook met vertrouwen tegemoet.
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Zorgkrant
In de zorgkrant, verspreid door de gemeente Hardinxveld-Giessendam, heeft stichting De Ark
zich d.m.v. een advertentie gepresenteerd.

Website
Onze website was aan vernieuwing toe. Door een profesional is de website opnieuw opgezet
en deze ziet er weer prachtig uit. Neem gerust een kijkje op onze website:
www.stichtingdeark.nl

Logeren en logeerhuis
Eddee Zorgverlening
Eddee Zorgverlening is een christelijke zorgaanbieder en onderschrijft de Bijbel als het Woord
van God. Het is hun passie om persoonlijke en passende begeleiding te bieden.
Meer informatie is er te vinden op de website: www.eddee.nl.

Eddee Samen
Eddee Samen is een onderdeel van Eddee Zorgverlening en is opgericht met als doel het
aanbieden van zorg in Logeerhuis De Ark. Medewerkers van Eddee Samen onderschrijven de
identiteit van Stichting De Ark en zijn vertrouwd met de diversiteit in het christelijke landschap.
Eddee Samen specialiseert zich in thuisbegeleiding, logeeropvang en dagopvang voor
jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
Het bestuur van Stichting De Ark heeft besloten om Eddee Samen met een financiële bijdrage
te ondersteunen, zodat zij per 1 januari 2015 de zorg in het Logeerhuis kunnen aanbieden.
Logeerhuis
Logeren
Vanuit de overheid zijn de regels verscherpt en daarom is het nu zo dat er per slaapkamer één
logee mag verblijven. Dit heeft tot gevolg dat er per logeerperiode minder logees kunnen
verblijven dan voor deze regelgeving. Dit heeft direct invloed op de financiën. Daarom hebben
we dit jaar een extra slaapkamer gecreëerd. Van het voormalig kantoor hebben we een
slaapkamer gemaakt. Het toilet en opslagruimte zijn verbouwd tot kantoorruimte. Hierdoor is
één toilet komen te vervallen, maar dit heeft verder geen gevolgen voor het comfort in het
logeerhuis. Dankzij de klusvrijwilligers is dit karwei naar tevredenheid geklaard.

Zonwering
Boven de keukentafel in de lichtopstand zijn vier losse raamdoeken geplaatst die afzonderlijk
van elkaar te bedienen zijn. Dit houdt de zon buiten en dit komt de temperatuur binnen ten
goede.
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Veiligheid.
Controle veiligheidsvoorzieningen.
Maandelijks worden de brandmeldinstallatie en het inbraakalarm gecontroleerd door een
gecertificeerd bedrijf.
Medegebruik logeerhuis
Z.M.L.-school De Cirkel te Gorinchem.
Op dinsdag en donderdag wordt het logeerhuis gebruikt voor praktijklessen door de ZMLschool “De Cirkel” uit Gorinchem. Dit verloopt naar tevredenheid, zowel van De Cirkel als van
De Ark.

Eet je mee-project.
Een privé-initiatief waaraan De Ark medewerking verleent is het Eet je mee-project. Hierbij
kookt een tweetal logees van De Ark een maaltijd, waarbij steeds enkele mensen worden
uitgenodigd om mee te eten.
Alpha cursus
Enkele weken is het logeerhuis gebruikt als locatie voor de Alpha cursus. De Alpha-cursus
heeft tot doel aan buiten- en randkerkelijke personen een heldere en aansprekende uitleg over
het christelijk geloof te geven.

Wonen
Doelstelling
Naast het logeren heeft Stichting De Ark een tweede doelstelling: begeleid zelfstandig wonen
voor mensen van de doelgroep onder de eigen christelijke identiteit. Om deze doelstelling
vorm te geven zijn we een samenwerking aangegaan met het woonproject van Stichting
Buitenhof.

Samenwerking met Stichting Buitenhof.
Stichting Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam is een stichting die op het gebied van wonen
dezelfde doelstellingen heeft als Stichting De Ark, vanuit dezelfde identiteitsgebonden basis.
Stichting Buitenhof heeft op een locatie in Buitendams concrete plannen een zorgcomplex
voor wonen, werken en leren te realiseren. De plannen zijn gebaseerd op 12 wooneenheden.
Op maandag 30 mei 2011 is door beide stichtingen een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend.
Eén en anders is tot stand gekomen na voorwerk van een commissie, bestaande uit
bestuursleden van beide stichtingen, ouders en onafhankelijke deskundigen.
Deze commissie heeft een aantal zaken onderzocht waaronder o.a. identiteit, zorgvisie,
aard/type handicap van bewoners en huisregels.
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Naar aanleiding van deze resultaten zijn Stichting De Ark en Stichting Buitenhof gaan
samenwerken. In 2015 was Stichting Buitenhof bezig met het realiseren van de
bouwvergunning.

Overige activiteiten.
HaGi wandeltocht.
Zaterdag 11 april hebben de logees van logeerhuis De Ark deelgenomen aan de laatse HaGi
wandeltocht. Deze werd voor de 50e keer georganiseerd. Het was fijn wandelweer.
De wandelaars werden in de bloemetjes gezet en namen weer een beker in ontvangst. Een
hele serie bekers staan inmiddels te pronken in logeerhuis De Ark.

De Legertruck Toer Tocht
Voor de 10e maal werd door de Stichting Het Groene Virus, i.s.m. Stichting de Ark op zaterdag
6 juni de jaarlijkse legertruck toertocht georganiseerd. Het startsein werd gegeven door
Generaal-Inspecteur der Krijgsmacht, Generaal – Luitenant Bart Hoitink op het terrein van
Bouwmaatschappij Merwestreek aan de Helling te Hardinxveld-Giessendam, voor de toertocht
met 42 oude legervoertuigen, waarvan het overgrote deel dateert uit de Tweede Wereldoorlog.
De 275 deelnemers, van het plaatselijke logeerhuis De Ark, Het Lichtpunt, ZMLK school De
Cirkel uit Gorinchem, ASVZ Merwebolder uit Sliedrecht en hun begeleiders, familieleden en
andere genodigden zaten inmiddels klaar om te vertrekken. De legergroene colonne vertrok
onder begeleiding van gemotoriseerde verkeersregelaars en een motoragent naar Gorinchem.
Hier werd iedereen gastvrij onthaald door de leerlingen van het Da Vinci College die met
elkaar hadden gezorgd voor een geweldige ontvangst en een uitgebreide lunch. Na de maaltijd
werd de tocht vervolgd. Bij de familie Brandwijk aan de graafland werd de 2e pitstop
gehouden. Hier konden de deelnemers even bijkomen en de benen strekken onder het genot
van koffie, thee en limonade.
Vervolgens reden de legervoertuigen verder om via Groot Ammers, Ottoland en Giessen
Oudekerk terug te keren naar het startpunt. De deelnemers kregen nog een ijsje. Bij het
afscheid kreeg ieder nog een presentje als aandenken. We kunnen terugzien op een
fantastische dag waarvan iedereen met volle teugen heeft genoten. Deze dag is mogelijk
gemaakt door de belangeloze medewerking van veel vrijwilligers, de eigenaars van de oude
legervoertuigen, het Da Vinci College in Gorinchem, en financieel o.a. door het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten en vele bedrijven.

Financiën
Activiteiten werkgroep
Jubileum, huwelijk, geboorte. Of zo maar. Vele kaarten werden er dit jaar weer gemaakt door
Adri van Veen en familie. Samen met haar achterban stond ze op de kerstmarkt in De Lange
Wei of ze verkoopt ze zomaar vanuit haar huis. Dit jaar mochten we ook weer geld ontvangen.
Hartelijk dank ervoor.
Huis-aan-huis-collecte
In de week van 26 tot en met 31 oktober gingen vele vrijwilligers weer op pad met de
collectebus. Er werd € 5.825,99 opgehaald. Alle gevers: hartelijk dank, en collectanten
bedankt voor jullie inzet.
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Gift rommelmarkt Boven-Hardinxveld
Zaterdag 5 september werd de 41e rommelmarkt van de Hervormde gemeente BovenHardinxveld gehouden. Een deel van de opbrengst was bestemd voor logeerhuis De Ark.
Na afloop werd aan de voorzitter en de secretaris een cheque van € 5.383,- overhandigd. Een
geweldig bedrag dat we hopen te besteden aan de vervanging van de diverse
logeerhulpmiddelen.

Diaconie Hardinxveld- Giesssendam
Woensdag 9 september had de diaconie van Hervormde gemeente te Giessendam- Neder
Hardinxveld een inloopmiddag en avond georganiseerd. Hierbij konden gemeenteleden via
workshops kennis maken met diaconale projecten. Stichting De Ark heeft ook hieraan
deelgenomen. Ook hier mochten we na afloop een gift ontvangen.

Tenslotte
We zijn dankbaar voor de voortgaande steun voor ons werk, zoals die blijkt in donaties en
giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de jaarrekening.

Overig
Aanschaf Banner
Om ons als Stichting te kunnen presenteren, hebben we bij een drukker een ontwerp laten
maken en daarna is hiervan een banner gemaakt.

Vrijwilligers
Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Telkens opnieuw blijkt hoe belangrijk ze zijn.
Een kleine opsomming: vrijwilligers die na het logeren De Ark weer schoonmaken, iemand die
het beddengoed wast, logeervrijwilligers die er gewoon zijn, maar ook helpen bij het koken,
meegaan als de logees een uitstapje maken, meegaan naar de kerk, mensen die klusjes
opknappen en kleine reparaties doen, post rondbrengen, eens per jaar een grote groep
collectanten. We zijn dankbaar dat zo velen zich belangeloos inzetten!
Vrijwilligersavond
Aan het eind van het jaar hebben we al onze vrijwilligers uitgenodigd om hen te bedanken voor
hun inzet. In het logeerhuis hebben we genoten van een gezellig samenzijn onder het genot
van een lekker hapje en drankje. De vrijwilligers kregen een cadeaubon mee naar huis.
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Afsluiting

Het jaar 2015 is het jaar waarbij per 1 januari van start gingen met onze nieuw zorgverlener.
We mogen terugzien op een goede samenwerking. Bovenal zijn we dankbaar dat de Heere
een open venster gaf, waardoor wij Hem mogen zien en onze vaste hoop op Hem stellen.
Zoals de dichter in psalm 37 vers 5 zegt: Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op
Hem: Hij zal het doen.

Hardinxveld-Giessendam, 20 juni 2016

Jaap Koster, voorzitter a.i.

Lea Rietveld, secretaris

Stichting De Ark
Secretariaat: Mevr. L. Rietveld, Schokker 34, 3372 VK Hardinxveld-Giessendam, tel. 0184-613462
IBAN NL18RABO0395073650 t.n.v. Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam
Website www.stichtingdeark.nl - e-mail: info@stichtingdeark.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24321190
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