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Jaarverslag 2014 
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. 
 

Geschiedenis 

De geschiedenis van Stichting De Ark begint met een initiatief van de diaconie van de 

Hervormde Gemeente Giessendam /Neder-Hardinxveld die op een zeker ogenblik ouders van 

mensen met een handicap bijeenbracht om te zien of ze iets voor hen kon doen. 

Stichting De Ark is opgericht in mei 2001 als ouderinitiatief, gericht op het realiseren van 

logeren en wonen voor mensen met een verstandelijke beperking in de gemeente Hardinxveld-

Giessendam. Hierbij is nadrukkelijk gekozen voor een stichting met protestants- christelijke 

identiteit. In september 2003 is logeerhuis De Ark onder Gods zegen en met behulp van velen 

(vrijwilligers, donateurs, kerken, fondsen, stichtingen, bedrijven) geopend.  
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Bestuur 
 
Samenstelling van het huidig bestuur 

Voorzitter:  Peter van Wijngaarden  
Secretaris:   Lea Rietveld 
Penningmeester:  Jaap Koster  
Lid:    Anja Vink 
Lid:   Hermine Strop 
 
Notuliste:   Helma de Jong 
 
 
Statutenwijziging 
 
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. 
 
Bestuurszaken 
 
Onze penningmeester Leen van Wingerden gaf te kennen dat hij zich niet beschikbaar stelde 
voor een nieuwe periode en het bestuur ging op zoek, naar een vervanger. 
Deze hebben wij gevonden in de persoon van Jaap Koster die werkzaam is in de financiële 
wereld. 
Unaniem werd Jaap gekozen en in de bestuursvergadering van 2 april benoemd tot 
penningmeester. 
 
Dankbaar zijn wij voor het vele werk dat Leen van Wingerden voor Stichting De Ark heeft 
mogen doen. Twaalf en half  jaar deed hij nauwkeurig en gedreven zijn werk. Iets om niet 
zomaar voorbij te laten gaan. Op 25 april 2014 ontving Leen een koninklijke onderscheiding uit 
de handen van burgemeester Blasé.  
 
Op 18 juni hebben we ’s avonds, op een feestelijke manier, afscheid genomen van Leen in het 
logeerhuis.  
 
In een bestuursvergadering van Stichting de Ark met Stichting Philadelphia Zorg gaf de 
zorgverlener te kennen dat zij per 1 januari 2015 landelijk het product ‘logeren’  niet meer 
zullen aanbieden en uitvoeren. De reden is, dat dit financieel niet meer rendabel is. 
Wel toonde Philadelphia zich bereid om met ons mee te denken om een nieuwe zorgverlener 
te vinden zodat het logeren mogelijk blijft. 
 
Voor onderzoek naar de mogelijkheden is een werkgroep ’Voortgang De Ark’ opgericht. Deze 
werkgroep bestond uit waarin twee bestuursleden, twee ouders van een kind met een 
beperking en namens Philadelphia Zorg Els van Eck. 
Na veel besprekingen met zorgverleners en gemeenten kan met vreugde worden gemeld 
vermelden dat Stichting De Ark in Eddee Samen een nieuwe zorgverlener hebben gevonden. 
Dit hebben we gecommuniceerd door middel van berichten in verschillende kerkbladen en 
kranten. 
Met een brief hebben wij onze vrijwilligers ingelicht. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
De ontwikkelingen in de zorg, zoals de forse bezuinigingen door de rijksoverheid en de 
overheveling van de zorgbekostiging vanuit de AWBZ naar de gemeenten (WMO) vragen veel 
tijd en energie van iedereen. Nog steeds maakt het bestuur zich zorgen over de 
ontwikkelingen rond het ‘product logeren’ en met name de financiering hiervan. 
Landelijk zijn dit jaar alle logeerhuizen van Philadelphia Zorg gesloten.  
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 2014 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. 
 
Zorgkrant  
 
In de zorgkrant, verspreid door de gemeente Hardinxveld-Giessendam, heeft stichting De Ark 
zich ook gepresenteerd. 
 
Kerkelijke meelevendheid 
 
Op 12 februari brachten de leden van de Diaconale Commissie Classis Alblasserdam (DCCA) 
een werkbezoek aan logeerhuis De Ark. Wij mochten hen informeren over ons werk met 
behulp van een presentatie. Na een rondleiding door het logeerhuis presenteerde de voorzitter 
van Stichting  Buitenhof hun woon- werk-leer project.   
 

Logeren en logeerhuis 
 
Logeren 
 
In de weekends, en in een aantal vakantieweken ook door de week, logeren in De Ark 
doorgaans 5 tot 8 mensen uit de doelgroep, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. Vanuit de overheid is het wenselijk dat er per kamer één logee logeert. Dit heeft 
ook gevolgen voor de bezetting en voor de financiën. Het is nog niet verplicht maar wij 
onderzoeken of er een mogelijkheid is om een extra logeerkamer te creëren. 
 
Stichting Philadelphia Zorg 
 
Eind 2012 is door Stichting Philadelphia Zorg voor logeren in onze regio een plan van aanpak 
geschreven en vanaf maart 2013 geïmplementeerd. Dit plan was gemaakt om het aanbieden 
van zorg, aan logees in logeerhuis De Ark, rendabel te houden. Echter, ook met betrekking tot 
logeerhuis De Ark heeft Stichting Philadelphia te maken gekregen met teruglopende 
inkomsten. Het afnemen van de inkomsten heeft te maken met: toegenomen bezuinigingen 
van de overheid op de PGB’s (persoonsgebonden budgetten), met als gevolg een geringere 
instroom van  nieuwe logees, terwijl daarnaast regelmatig bestaande logees een plaats vinden 
in een woonlocatie. Dit leidde tot een teruggang van de bezetting waardoor regelmatig een 
weekend niet werd gelogeerd  Per 1 januari 2015 is Stichting Philadelphia Zorg gestopt met 
het aanbieden van logeerzorg. 
Wij hebben onze dank verwoord aan clusterdirecteur werk en begeleiding Corrie van Randwijk 
van Stichting Philadelphia Zorg voor de goede zorg van de afgelopen jaren dat er in het 
Logeerhuis De Ark gelogeerd werd. We kunnen terug kijken op een goede samenwerking.  
We zijn ook blij dat er oog was voor de medewerkers bij hun verdere begeleiding naar een 
nieuwe baan of uittreding. 
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Eddee Zorgverlening 
 
Eddee Zorgverlening is een christelijke zorgaanbieder en onderschrijft de Bijbel als het Woord 
van God en de vaste rots van ons bestaan. 
 
Eddee Zorgverlening ondersteunt sinds 2007 dagelijks beperkte mensen. De visie van Eddee 
Zorgverlening op het leven vinden we in de Bijbel. Geschapen naar Zijn beeld mogen we 
omzien naar elkaar. Het is hun passie om persoonlijke en passende begeleiding te bieden. 
 
In de uitvoering van de zorg sluiten zij aan bij de persoonlijke voorkeuren van hun cliënten. 
Medewerkers van Eddee Zorgverlening onderschrijven de identiteit van Stichting De Ark en 
zijn vertrouwd met de diversiteit in het christelijke landschap. 
 
Eddee Samen is een onderdeel van Eddee Zorgverlening en is opgericht met als doel het 
aanbieden van zorg in Logeerhuis De Ark. Net als de achterban van Logeerhuis De Ark is 
Eddee Samen gebaseerd op de christelijke levensvisie. 
 
Eddee Samen 
 
Eddee Samen specialiseert zich in thuisbegeleiding, logeeropvang en dagopvang voor 
jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking. 
 
Met enige bescheidenheid zegt Eddee Samen graag ‘ja’ tegen de vraag en de verantwoording 
om betekenisvolle zorg te bieden aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met een 
verstandelijke of meervoudige handicap. Het wordt een spannende tijd waarin de budgetten 
krimpen, de spelregels en de spelers veranderen. Het gaat namelijk om mensen die van zorg 
afhankelijk zijn. Eddee Samen is dankbaar voor de samenwerking met Stichting de Ark en 
haar achterban. 
Samen gaan we op zoek naar een toekomstbestendige zorg voor kostbare en kwetsbare 
mensen. Logeerweekenden zijn belangrijk voor de logees en de gezinnen die gebruik maken 
van deze zorg. We geloven dat het van belang is om de zorg zowel in de vorm van respijt zorg 
te bieden en ook na te denken over de toekomst. 
 
Het bestuur van Stichting De Ark heeft besloten om Eddee Samen met een financiële bijdrage 
te ondersteunen, zodat zij per januari 2015 de zorg in het Logeerhuis kunnen aanbieden. 
 
 
  
 
 
 
  



   

 

Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam, jaarverslag 2014 pagina 5  

 

Logeerhuis 
 
Plannen logeerkamers aanpassen  
 
De overheid acht het wenselijk dat er per kamer één logee logeert en deze norm wordt ook 
gehanteerd door Eddee Samen.  
Derhalve kunnen we minder logees huisvesten en dit heeft dan weer nadelige gevolgen voor 
de kosten. We onderzoeken de mogelijkheden hoe we het logeerhuis uit kunnen breiden met 
een extra logeerkamer. 
 
 
Veiligheid.  

Jaarlijkse legionella controle 
 
Na de controle van het watermonster is de conclusie dat we vrij zijn van de legionella bacterie. 
 
Ophogen tussenmuur 
 
Om te voorkomen dat bij brand de rook c.q. de brandhaard zich verplaatst van de ene naar de 
andere ruimte, zijn de tussenmuren van de logeerkamers verhoogd boven het plafond tot aan 
het dak. 
 
Controle veiligheidsvoorzieningen.   
 
Maandelijks worden brandmeld installatie, het inbraakalarm gecontroleerd door een 
gecertificeerd medewerker van Veiligheid Specialisten. Na een aantal aanpassingen zijn onze 
installaties weer gecertificeerd. Ook de plattegrond van het ontruimingsplan is aangepast. 

 
Medegebruik logeerhuis 
 
Z.M.L.-school De Cirkel te Gorinchem.  

Op dinsdag en donderdag wordt het logeerhuis gebruikt voor praktijklessen door de ZML-
school “De Cirkel” uit Gorinchem. Dit verloopt naar tevredenheid, zowel van De Cirkel als van 
De Ark. In het verslag jaar is overeengekomen de huur te verhogen tot € 3000, - per jaar. 

 
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. Vanaf eind 2013 is het  logeerhuis enkele weken 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. 
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Wonen 
 
Doelstelling 
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. 
 
Samenwerking met Stichting Buitenhof. 
Stichting Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam, 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. 
Naar aanleiding van deze resultaten zijn Stichting De Ark en Stichting Buitenhof gaan 
samenwerken.  
Het woonproject van Buitenhof heeft prioriteit gekregen binnen onze doelstelling begeleid 
zelfstandig wonen.  

 
Overige activiteiten. 
 
HaGi wandeltocht. 
 
Zaterdag 10 mei  hebben de logees van logeerhuis De Ark deelgenomen aan de HaGi 
wandeltocht. Het was fijn wandelweer.  
De wandelaars werden in de bloemetjes gezet en namen opnieuw een beker in ontvangst. Een 
hele serie bekers staan inmiddels te pronken in logeerhuis De Ark. 
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De Legertruck Toer Tocht 
 
 

Voor de 9-e maal werd door de Stichting Het Groene Virus, i.s.m. Stichting de Ark én de 
Stichting Philadelphia Zorg Zuidwest op zaterdag 24 mei de jaarlijkse legertruck toertocht 
georganiseerd voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. Om 11.00 uur 
luidt het startsein op het terrein van Bouwmaatschappij Merwestreek BV aan de Helling te 
Hardinxveld-Giessendam, voor de toertocht van 32 legervoertuigen, waarvan het overgrote 
deel dateert uit de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200 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. Via de binnendamseweg, Giessenburg  eindigde het 
eerste deel van de tocht bij de parkeerplaats van het Da Vinci College in 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 en via een prachtige route Bleskensgraaf bereikt. In Bleskensgraaf werd bij de Nescio 
boerderij van de familie van de Berg 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 Wijngaarden en Sliedrecht  terug te keren naar het 
startpunt waar de toertocht om 16.15 uur eindigde. De deelnemers werden opgewacht door 
een ijscokar en konden met een heerlijk ijsje nog wat  nagenieten. Bij het afscheid kreeg ieder 
nog een foto 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 de Rabobank, het Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten en vele bedrijven. De organisatie wil iedereen, ook op deze wijze heel hartelijk 
bedanken. 

 

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 staat ze op een kerstmarkt 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 mei gingen vele vrijwilligers weer op pad met de collectebus. 
Er werd € 5.620,27 opgehaald. Alle gevers: hartelijk dank, en collectanten bedankt voor jullie 
inzet.  
 
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. 
De nodige maatregelen voor behoud van de ANBI-status zijn genomen. 
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Overig 
 
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 voor de jaarlijkse 
vrijwilligersavond. 
In Pedaja hebben we gesmuld van verschillende Chinese gerechten. De vrijwilligers kregen 
een kleine attentie mee naar huis van Stichting Philadelphia Zorg als afsluiting en dank voor 
de goede samenwerking. Stichting De Ark heeft alle vrijwilligers en betrokkenen een kerst- 
nieuwjaarskaart gestuurd. 
 
Vereniging Op weg met de ander 
 
Er zijn contacten met vereniging ‘Op weg met de ander, een Hervormde vereniging op 
Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een handicap. De rol van ‘Op weg met de 
ander’ bij De Ark is uiterst beperkt. Wel wordt er gelogeerd onder de paraplu van afspraken 
over identiteit die het landelijke bestuur van Philadelphia Zorg en Op weg met de ander zijn 
overeengekomen op het punt van zorg met identiteit. We blijven daarom in contact.  
Dit jaar werd de jaarvergadering op 8 maart in Putten en de landelijke familiedag op 24 mei in 
Wekerom gehouden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




