
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



   

 
Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam, jaarverslag 2017 pagina 1  

 

Jaarverslag 2017 
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 huidige bestuur 

Voorzitter:  Jan Korevaar  
Secretaris:   Lea Rietveld 
Penningmeester: Jaap Koster  
Lid:    Anja Vink 
Lid:   Hermine Strop 
 
Notuliste:   Helma de Jong 
 
 
 
 
 
Dit jaar zijn er geen wijzigingen in het bestuur. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt er 
genotuleerd door Helma de Jong. Helma is geen bestuurslid. Naast de bestuursvergaderingen 
van Stichting De Ark zijn er enkele gecombineerde bestuursvergaderingen geweest met onze 
zorgverlener Eddee Samen.  
 
Het bestuur van Stichting De Ark heeft Gods zegen in het afgelopen jaar weer ervaren, en ziet 
de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. 
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WMO-platform 
 
Vanuit stichting De Ark is Hermine Strop sinds 2015 vertegenwoordigd in het WMO-platform 
voor een periode van 4 jaar. 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
Met het oog op de belangen van onze doelgroep, houden we de ontwikkelingen goed in de 
gaten, vanwege de diverse veranderingen nu en mogelijk in de toekomst. 
 
Zorgkrant  
 
In de zorgkrant, verspreid door de gemeente Hardinxveld-Giessendam, heeft stichting De Ark 
zich d.m.v. een advertentie  gepresenteerd. 
 
Website 
 
Op onze website kunt u informatie over stichting De Ark vinden. Neem gerust een kijkje op 
onze website: www.stichtingdeark.nl 
 
Ook zijn we vertegenwoordigd op facebook: https://www.facebook.com/logeerhuisdeark 
 

 
 
 
 
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 Eddee Samen in 2017 met een financiële bijdrage 
ondersteund, zodat zij de zorg in het Logeerhuis kunnen blijven aanbieden. 
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Logeerhuis 
 
Dak 
 
In het logeerhuis blijven we van wateroverlast houden na een extreme regenbui gepaard 
gaande met harde wind. Er wordt nog steeds naar een goede oplossing gezocht. Door een 
groep vrijwilligers is het grind van het dak verwijderd en zijn er tegels neergelegd. Dit om 
vervuiling tegen te gaan. 
 
Onderhoud 
 
Het hele logeerhuis is van binnen weer in een fris kleurtje gesausd. Om kale plekken op de 
muur te voorkomen is in de hal een lambrisering getimmerd door de heer Tijssen. En ook in 
het woongedeelte, tegen het muurtje waar de keuken- en theedoek hangt. 
 
 
Veiligheid 
 
Controle veiligheidsvoorzieningen.   

Maandelijks is de brandmeldinstallatie gecontroleerd. Eerst door een gecertificeerd bedrijf 
maar nu door onze voorzitter en Teus Loeve. Zij hebben de cursus beheerder voor 
brandmeldinstallatie gevolgd en dit afgerond met een certificaat op zak. Dit is een investering 
die zichzelf  later wel weer terugbetaalt. 

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. 
 
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. 
 

Wonen 
 
Naast het logeren heeft Stichting De Ark een tweede doelstelling: begeleid zelfstandig wonen 
voor mensen van de doelgroep onder de eigen christelijke identiteit. In 2009 werd een aparte 
stichting opgericht om de plannen voor een (eerste) wooncomplex uit te werken: Stichting 
Buitenhof. Dit jaar kon wooncomplex De Buitenhof worden geopend. Vanuit Stichting De Ark 
maken Anja Vink en Hermine Strop deel uit van de Zorgcommissie van Buitenhof.  
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Woonlocatie Buitenhof 
 
Voor het logeerhuis De Ark was het een ingrijpend jaar Een 10- tal logees die al jaren logeren 
verhuisden naar Buitenhof. Deze open gekomen logeerplaatsen zijn weer ingevuld door 
andere logees die wij nu een veilige plek kunnen bieden.  
 
 
Overige activiteiten 
 
Op zaterdag 4 juni werd er voor de 12e keer een rondrit (LTT-dag) gereden. Na het 
verzamelen bij Bouwmaatschappij Merwestreek zijn we begonnen aan een rondrit door de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Onderweg mochten we genieten van een verzorgde 
lunch en een koffiestop. Bij het eindpunt kregen de deelnemers als afsluiting een lekker ijsje 
en een presentje als aandenken. De Legertruckdag werd wederom georganiseerd door 
Stichting Het Groene Virus in samenwerking met Stichting De Ark en mogelijk gemaakt door 
de belangeloze medewerking van vele vrijwilligers, alsmede de eigenaars van de oude 
legervoertuigen en het Da Vinci College in Gorinchem. Daarnaast zijn we dankbaar voor de 
financiële ondersteuning door sponsoren. 

 
Financiën 
 
Activiteiten  
 
Jubileum, huwelijk, geboorte. Of zo maar. Vele kaarten werden er dit jaar weer gemaakt door 
mevr. van Veen en mevr. v/d Bout. Deze kaarten zijn verkocht op de kerstmarkt in De Lange 
Wei. Dit jaar mochten we ook weer geld ontvangen. Hartelijk dank voor de inzet.  
 
Huis-aan-huis-collecte 
 
In de week van 16 tot en met 21 oktober gingen vele vrijwilligers weer op pad met de 
collectebus. Er werd € 5064 opgehaald. Alle gevers: hartelijk dank, en collectanten bedankt 
voor jullie inzet.  
 
Diaconie Hardinxveld- Giessendam 
 
Vanuit de Hervormde gemeente te Giessendam- Neder Hardinxveld ontvingen wij uit de 
handen van de diaconie een toezegging voor een financiële bijdrage 2017. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 2017 
 
Op 20 april mochten wij een cheque ter waarde van € 3071 van de Rabobank Clubkas 
Campagne in ontvangst nemen. 
Alle leden van de Rabobank Merwestroom die op ons gestemd hebben willen wij hartelijk 
bedanken. Een mooi initiatief van de Rabobank om verenigingen en stichtingen in de regio 
financieel te ondersteunen. 
 
Lionsclub Alblasserwaard Tablis 
 
Uit de handen van Lionsclub Alblasserwaard Tablis ontvingen wij een cheque van € 750 
verdiend met wilgen knotten. 
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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 
 
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, het 
beddengoed wassen en strijken. 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 reparaties doen en de post rondbrengen. En daarnaast een grote groep 
collectanten voor de jaarlijkse collecte. We zijn dankbaar dat veel vrijwilligers zich belangeloos 
inzetten! 
 
Vrijwilligersmiddag 
 
Op zaterdagmiddag 7 oktober trokken we na een lekkere lunch met alle vrijwilligers met de 
auto’s er op uit naar Enspijk. Ondanks het natte weer hebben wij ons bij Boerengoed prima 
vermaakt. Er was een ruime keuze van oud Hollandsche spelletjes van hout. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde en gezellige middag. 
 
Afsluiting 
 
Dankbaar mogen we terugzien op een goed jaar, waarin weer vele cliënten gebruik maakten 
van ons logeerhuis. Aan het eind van het jaar 2017 zijn er cliënten, die regelmatig gebruik 
maakten van het logeren, begeleid zelfstandig gaan wonen in Buitenhof. Hierdoor komt er voor 
nieuwe cliënten de mogelijkheid om te komen logeren in De Ark. 
Het bestuur maakt zich wel zorgen dat ondanks de inzet van vele vrijwilligers het een uitdaging 
blijft om het logeren kostendekkend te realiseren. Dit omdat de vergoeding voor het logeren 
vanuit de overheid steeds verder onder druk komen te staan. 
 
Sinds de oprichting van De Ark hebben we de hulp van de Heere mogen ervaren. Zoals vele 
psalmdichters dat deden, mogen ook wij erop vertrouwen dat de Heere als een herder over 
ons waakt en ons nabij is. 
 
 
Hardinxveld-Giessendam, 28 mei 2018 
 
 
Jan Korevaar, voorzitter    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 


