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VOORWOORD  

  

  

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van Stichting De Ark.  

Hierin kunt u lezen wat de Stichting tot nu toe heeft bereikt en wat de visie en plannen 

voor de toekomst zijn.  

Er is de afgelopen jaren heel veel gedaan door mensen binnen het bestuur alsook door 

velen buiten het bestuur, waaronder de vele vrijwilligers, aan wie we veel dank 

verschuldigd zijn.  

Maar bovenal zijn we heel dankbaar voor de hulp en kracht van onze Heer en Schepper 

die we rijkelijk hebben mogen ontvangen.  

  

In september dit jaar was ons logeerhuis 15 jaar in gebruik. Het voldoet duidelijk aan 

de behoeften van cliënten en hun ouders/families en verzorgers. Het logeerhuis heeft 

zich een duidelijke plaats in onze gemeente verworven en kan zich verzekerd weten 

van brede maatschappelijke steun. Hiermee is onze eerste doelstelling dan ook zeker 

bereikt.   

In dit verband noemen we wel de afnemende beschikbaarheid van middelen voor deze 

logeerzorg. Vanwege grote bezuinigingen bij de overheid wordt minder geïndiceerd, 

en dat aan minder personen. We weten van de grote behoefte, maar daaraan wordt 

helaas in mindere mate tegemoet gekomen.   

Dit begint zichtbaar te worden in een lagere bezetting van het logeerhuis. Ook door de 

privacy wetgeving (1 persoon per kamer) is de bezetting afgenomen. Wij zien de 

verdere ontwikkelingen met enige zorg tegemoet.  

  

Wat betreft onze tweede doelstelling, begeleid wonen voor verstandelijk en 

meervoudig gehandicapten, zijn er ontwikkelingen die invloed hebben op het beleid. 

Inmiddels heeft Stichting Buitenhof een woonvoorziening geopend. Een groot aantal 

van onze loges zijn daar gaan wonen. Wij zijn dankbaar dat de hierdoor ontstane lege 

plaatsen weer zijn ingevuld.  

De realisatie heeft geen bijstelling van het woondoel van onze stichting, omdat wij de 

loges willen blijven voorbereiden op begeleid wonen.  

  

Wij zijn onze Heere God dankbaar voor wat ons is gegeven in het logeerhuis en 

vertrouwen er op dat ook de ontwikkelingen op het terrein van wonen met protestants-

christelijke identiteit onze medemens met een verstandelijke en meervoudige 

beperking ten goede zullen komen.  

  

Hardinxveld-Giessendam, 7 september 2018 

  

Namens het bestuur,  

  

  

Jan Korevaar,  voorzitter       Lea Rietveld-de Mik, secretaris  
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 Visie.  
  

Stichting De Ark werkt vanuit de Christelijke levensvisie  dat elk mens een uniek en 

waardevol schepsel is van God. In de statuten (Art. 2 lid 4) is opgenomen dat de 

grondslag van de stichting is het onfeilbaar Woord van God zoals beleden in de 

geloofsbelijdenis van Nicea. Vanuit deze visie heeft de stichting een bepaalde 

doelgroep op het oog, namelijk mensen met een verstandelijke en meervoudige 

beperking.  

  

Ontstaan en bestuur.  
  

Stichting De Ark is in 2001 opgericht door enkele ouders van de doelgroep als 

uitvloeisel van een door de diaconie van de Hervormde Gemeente van 

Giessendam/Neder-Hardinxveld opgezette contactgroep van ouders van mensen met 

een beperking. Deze contactgroep signaleerde het ontbreken van logeer- en 

woonmogelijkheden in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, terwijl de noodzaak 

daarvan werd onderkend.  

Deze beide doelen zijn in lijn met het overheidsbeleid tot (re)integratie van verstandelijk 

en lichamelijk gehandicapten in onze samenleving.   

  

Het bestuur bestaat thans uit voorzitter Jan Korevaar (voormalig commercieel directeur 

van Hoogvliet Supermarkten), secretaris Lea Rietveld-de Mik, penningmeester Jaap 

Koster en de leden Anja Vink-Simons (ouder) en Hermine Strop (huisarts, inmiddels 

zonder eigen praktijk).  

  

Statutaire doelstelling/beleid.  
  

Statuten, Artikel 2.  

De stichting heeft ten doel:  

1. Het opzetten en in standhouden van een logeerhuis en het bevorderen van het 

opzetten en in stand houden van  kleinschalige wooneenheden ten behoeve 

van gehandicapten en anders begaafden, ongeacht godsdienstige gezindte 

casu quo die van hun ouders/ belangenbehartigers en het  ondersteunen van 

dit werk onder meer door:  

-  het verlenen van materiële steun door onder meer het werven van fondsen;     

- het opwekken van belangstelling voor het werk; 

- het verbreiden van kennis van het werk; 

- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of  zijdelings verband houdt   

     of daartoe bevorderlijk kan  zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.  

2. Door het bestuur kan incidenteel worden besloten mensen —  buiten het onder  

lid 1 genoemde woongebied te accepteren.  

     3.  De stichting beoogt niet het maken van winst.  

     4. De stichting heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God zoals beleden in  

          de geloofsbelijdenis van Nicea.  

     5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door al datgene te doen of  

        te laten verrichten wat naar het —  oordeel van haar bestuur noodzakelijk, nuttig  

        en/ of —  gewenst is. 
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Actueel en beleidslijnen naar de toekomst.  
  

Logeren.  

In 2003 is mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers, giften, donaties, schenkingen en 

subsidies de eerste doelstelling van de stichting gerealiseerd, namelijk Logeerhuis De 

Ark, Vinkeweer 2, Hardinxveld-Giessendam.   

In 2015 heeft Stichting Philadelphia Zorg (Regio Zuidwest) meegedeeld de zorg niet 

meer te zullen leveren. Wij zijn blij dat de organisatie Eddee Samen de levering van 

de zorg heeft overgenomen.  

Het logeren geschiedt voornamelijk in de weekends (vrijdagmiddag tot 

maandagmorgen); in de vakantietijd wordt ook gedurende enkele weken door de week 

gelogeerd.  

Onze partner Eddee Samen verzorgt de zorgtechnische en organisatorische kant van 

het logeren, en betaalt De Ark een vergoeding voor het gebruik van het gebouw. De 

Ark is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van gebouw en inventaris.  

  

Ten minste twee maal per jaar is er een gezamenlijk overleg, en De Ark is betrokken 

bij sollicitaties. Voor wat betreft de eigen identiteit van De Ark zoals die volgens 

afspraak in de uitvoering van de zorg tot uitdrukking komt is aangesloten bij een 

samenwerkingsverband van Eddee Samen en de Vereniging Op weg met de Ander.  

  

Bij het logeren wordt er naar gestreefd een leefklimaat te creëren dat aansluiting heeft 

met de thuissituatie. Een luisterend oor en intensief contact met de ouders/verzorgers 

zijn daarbij erg belangrijk. Verder kan logeren dienen als een opstapje naar (begeleid) 

zelfstandig wonen.  

  

Naast het logeren huurt de ZML-school De Cirkel te Gorinchem het gebouw voor 

praktijkonderwijs op 2 dagen door de week.   

  

Wonen.  

Ondanks de nieuwe woonvoorziening De Buitenhof blijkt de behoefte tot voorbereiden 

op begeleid wonen actueel. Concrete plannen voor een tweede gebouw zijn er niet, 

maar dit heeft wel de volledige aandacht van Stichting Buitenhof.  

  

Regelmatig vinden er gezamenlijke vergaderingen plaats met Stichting Buitenhof. 

 

Overige activiteiten voor de doelgroep.  

Voor mensen uit de doelgroep, met als kern mensen uit de eigen woongemeente en 

logees, worden verschillende activiteiten gefaciliteerd of (ook in samenwerking met 

anderen) georganiseerd. Die hebben te maken met verschillende maatschappelijke 

aspecten – voor de doelgroep is naast logeren en wonen ook werken en recreëren 

belangrijk. Daarbij kan ook het leeraspect een rol spelen.  

Neem bijvoorbeeld het kleinschalige Eet je Mee-project, dat driemaal per maand ’s 

avonds in het logeerhuis plaatsvindt. Enkele mensen uit de doelgroep leren koken, en 

de maaltijd die wordt bereid wordt genoten samen met buren, kennissen en 

sympathisanten van het werk van De Ark die een persoonlijke uitnodiging krijgen.  
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Een bijzonder evenement is een tocht met oude legerauto’s welke elk jaar wordt 

georganiseerd door Stichting Het Groene Virus. Een hele organisatie, waarin de 

eigenaar van een aantal van deze auto’s samenwerkt met De Ark. 

Logees, vrijwilligers, bestuur en logeermedewerkers nemen jaarlijks deel aan een 

prachtige tocht. Ook is dank op zijn plaats aan de verkeersregelaars, die op motoren 

de tocht begeleiden, en aan de politie voor de verleende medewerking.  

  

Het bestuur is blij dat in Hardinxveld-Giessendam voor de doelgroep, naast het werk 

dat De Ark mag doen, ook nog andere activiteiten plaatsvinden en initiatieven ontplooid 

worden.  

  

Beleidslijnen naar de toekomst.  

De stichting zorgt voor een goede exploitatie van het logeerhuis in samenwerking met 

alle betrokken partijen; dat houdt ook betrokkenheid in bij de invulling van het logeren.  

Gezien de ontwikkelingen bij de overheid wordt de toekomst van het logeren met enige 

zorg tegemoet gezien; de in een aantal jaren gevormde exploitatiereserve kan in 

zekere mate bijdragen aan de continuïteit.  

  

Wonen voor de doelgroep blijft actueel. Dit uit zich in de samenwerking met Stichting 

Buitenhof.  

In elk geval wordt in dit verband aandacht besteed aan de drieslag wonen – werken  

– recreëren, terwijl maatschappelijke integratie in de gedachtenvorming een 

belangrijke rol blijft spelen.  

  

Beheer, besteding en uitkering van het vermogen en wijze van 

fondswerving.  
  

Kapitaal.  

De stichting beoogt niet het maken van winst (art. 2 lid 3 van de statuten).   

Het kapitaal van de stichting wordt gevormd door aanvangskapitaal, subsidies en 

donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen 

uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard, en al 

hetgeen op andere wijze wordt verworden.  

Rond de opening van het logeerhuis is het ook mede door besparingen door 

vrijwilligersarbeid mogelijk geweest een reserve te vormen om de exploitatie voor een 

aantal jaren veilig te stellen.  

  

Het totale vermogen heeft uitsluitend ten doel de doelstelling blijvend te kunnen 

realiseren.  

Mocht de stichting te eniger tijd haar activiteiten beëindigen dan zal het bestuur 

bepalen welke bestemming aan de overgebleven bezittingen zal worden gegeven, met 

dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel 

van de stichting zoveel mogelijk nabij komt (Art. 15 lid 5 van de statuten).  
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Inkomsten.  

De inkomsten van de stichting bestaan uit:  

• een logeervergoeding vanuit de door de zorgaanbieder aan de logees in 

rekening gebrachte logeerprijs;  

• andere inkomsten uit verhuur van het logeerhuis;  

• subsidies;  

• donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat 

erfstellingen uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen 

worden aanvaard;  

• Huis-aan-huis collecte. 

• al hetgeen op andere wijze wordt verworven (voorbeeld: Rabobank Clubkas 

Campagne).  

 

Het bestuur verricht hiertoe de nodige inspanningen.  

  

Uitgaven.  

De uitgaven van de stichting bestaan uit:  

• kosten verband houdende met de exploitatie van het logeerhuis, inclusief 

belastingen, verzekeringen, afschrijvingen en (reserveringen voor) onderhoud, 

energie en water, belastingen en verzekeringen, voldoen aan de geldende 

veiligheidseisen;  

• kosten voor het realiseren van begeleid wonen en de opstap daar naar toe, 

inclusief kosten van samenwerking met Stichting Buitenhof;  

• kosten overige activiteiten ten behoeve van de doelgroep die naar het oordeel 

van het bestuur binnen de doelstelling van de stichting vallen (laatste deel van 

art. 2 lid 1 van de statuten);  

• bestuurskosten inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;  

• kosten van administratie inclusief bijbehorende automatiseringsapparatuur;  

• kosten van communicatie en werving van fondsen;  

• kosten van verwerving en onderhoud van noodzakelijke kennis bij bestuur en 

door het bestuur aangewezen vrijwilligers;  

• kosten voor het werven en vasthouden van vrijwilligers.  

  

Vrijwilligers.  
  

Zowel bij de verbouw van het logeerhuis in 2003 (een voormalige buurtsuper) als bij 

het logeren daarna, en activiteiten eromheen zoals het schoonmaken van het huis na 

een logeerweekend, zijn (veel) vrijwilligers betrokken geweest of nog betrokken. Waar 

nodig is door Eddee Samen voorzien in de benodigde vrijwilligersverzekering.  

Ook bij de inmiddels voor het 15e jaar in de maand oktober plaatselijk gehouden huis-

aan-huiscollecte voor de stichting is sprake van een groot aantal betrokken vrijwilligers.   

Het bestuur is verheugd met deze medewerking, en zal zich ervoor inzetten dit zoveel 

mogelijk voortgang te laten hebben. Aanmelding van vrijwilligers kan via het 

secretariaat.  
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Gegevens.  
  

Logeerhuis.  
  
Logeerhuis De Ark  
Vinkeweer 2  
3371 RP Hardinxveld-Giessendam  
0184-610646   

  

Stichting De Ark.  
  
De bestuursleden zijn aanspreekpunt; zie hieronder.  
De stichting is onder nummer 24321190 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam.  
Bankrekening: NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.  
De stichting is door de belastingdienst gerangschikt als ANBI, Algemeen Nut Beogende 

Instelling; binnen de daartoe gestelde regels zijn giften aan de stichting aftrekbaar voor de 

belasting.   

  

Secretariaat.  
  
Schokker 34  
3372 VK  Hardinxveld-Giessendam  
0184-613462  
e-mail: secretaris@stichtingdeark.nl  

  

Samenstelling van het bestuur.  
  
Jan Korevaar, voorzitter  
Schapedrift 59 
3371 HE  Hardinxveld-Giessendam  
0184-613627  
e-mail: jkorevaar@stichtingdeark.nl  
 

Lea Rietveld-de Mik, secretaris  
Schokker 34  
3372 VK  Hardinxveld-Giessendam  
0184-613462  
e-mail: secretaris@stichtingdeark.nl  

 
Jaap Koster, penningmeester  
Schapedrift 30 
3371 HE  Hardinxveld-Giessendam  
0184-785164  
e-mail: penningmeester@stichtingdeark.nl  

Anja Vink-Simons  
Matenasche Scheidkade 6  
3356 LR Papendrecht 078-6151021  
e-mail: a.vink@solcon.nl 

  

Hermine Strop-Cramer  
Stationsstraat 12  
3371 AX Hardinxveld-Giessendam  
0184-616963  
e-mail: hj@strop.nl   

  



 

Gegevens EDDEE SAMEN.  
  
Voor informatie over en opgave voor logeren kan men zich wenden tot:  
Eddee Samen  

Spuiboulevard 348 

3311 GR Dordrecht 

E-mail: info@eddee.nl 

Telefoon: 078 - 78 500 56 

 

Website.  
  
Algemene informatie is te vinden op www.stichtingdeark.nl  

  

  

   1  

  

http://www.stichtingdeark.nl/
http://www.stichtingdeark.nl/

