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Beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van 
de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. 
Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling (zie http://www.belastingdienst.nl) 
en zal jaarlijks worden geactualiseerd. 

Het bestuur van stichting Ark van Noach,

Johan Huibers
Voorzitter

B.C. Huibers ten Bruggencate
Bestuurder

J.Venema
Secretaris

D.J.Kooi MsC
Penningmeester

Opgemaakt: 24 september 2013
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Vooraf

Stichting Ark van Noach is opgericht rondom de houten replica van de Ark van Noach. 
Deze replica, welke gebouwd is in de periode van 2009 tot en met 2012, is op ware 
grootte volgens de Bijbelse maten gebouwd. De afmetingen van het schip zijn; 135 meter 
lang, 29 meter breed en 23 meter hoog. Het schip heeft 3 verdiepingen welke opengesteld 
zijn voor bezoekers. Op ongeveer 20.000 m2 vloeroppervlakte wordt o.a. aangeboden: 
informatie over de Bijbel, presentaties over de geschiedenis van Noach, 
wetenschappelijke achtergrond informatie, diverse schilderijen rondom het thema, 
filmzalen en aan boord bevinden zich twee grote amfitheaters waar verschillende 
evenementen plaatsvinden zoals concerten, musicals etc.
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1. Profiel stichting Ark van Noach

Aanleiding voor de oprichting is evangelisatie. Stichting Ark van Noach ondersteunt 
evangelisatie projecten over de gehele wereld met diensten en geld. 

Er wordt samen gewerkt met stichtingen in Nederland en buitenland. Doelstelling van deze 
stichtingen zijn de bekendmaking van de persoon Jezus Christus de verlosser o.a. door 
het houden van bijeenkomsten, concerten, cursussen etc. 

De stichting is actief op het gebied van ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking.

Verder is de stichting actief en ondersteunt projecten op het gebied van drinkwater-
problematiek, het tekort aan schoon en verantwoord drinkwater in de wereld.

Stichting Ark van Noach onder de huidige samenstelling is actief per 01-01-2013 

Via de website en nieuwsbrieven zal regelmatig gerapporteerd worden over activiteiten en 
inzet van middelen. 

2. Doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling van stichting Ark van Noach:
-! wereldwijd de boodschap van de Bijbel over brengen in woord en in daad;
-! ondersteunen van projecten welke de wederopbouw van landen stimuleert en het 
! toekomst perspectief van lokale bevolking verbeterd.

De toekomstig te ontwikkelen plannen zijn:
-   het bouwen van weeshuizen en scholen in Afrikaanse / derde wereld landen;
- waterprojecten wereldwijd; projecten waarbij voorzien wordt van schoon drinkwater in 
    gebieden en plaatsen waar de lokale bevolking gebrek lijdt.

3. De werkzaamheden
De stichting wil bezoekers door middel van een  bezoek aan de Ark, aansporen om de 
relatie met God te herstellen, de Bijbel opnieuw te gaan lezen en een betere toekomst 
tegemoet te gaan. 

Bezoekers van alle leeftijden en achtergronden zullen geprikkeld worden om het verhaal 
van Noach te onderzoeken. Aan boord van de Ark van Noach zullen bezoekers een tour 
lopen door de Ark van Noach.Informatie zal worden aangeboden door middel van gidsen 
en vrijwilligers, posters, schilderingen en kunstuitingen, TV schermen en andere 
multimedia.

Aan boord leren de bezoekers dat het verhaal op waarheid is berust, en dat dit grote 
gevolgen heeft gehad voor ons hedendaags bestaan. Deze geschiedkundige en 
wetenschappelijk achtergrond is van grote waarde voor de educatieve en Bijbels 
educatieve vorming van verschillende doelgroepen. 

De stichting wil door middel van onderzoek, meehelpen aan het plan om Israël, Jordanië 
en de Westbank van schoon drinkwater te voorzien.
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4. Werving van gelden

Werving

De werving van gelden gebeurt op een effectieve, directe manier. 

Donatie- en sponsoring acties zullen op touw worden gezet om bezoekers, groepen, 
bedrijven, particulieren en verenigingen aan te sporen de projecten financieel te 
ondersteunen. 
Er zullen presentaties worden gehouden in lokale kerkelijke gemeenten.
Er zullen verschillende sponsoren- en donateurs dagen worden gehouden aan boord van 
de Ark van Noach. Donateurs zullen tevens geworven worden tijdens contacten met 
relaties, zowel privé als zakelijk.

De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief 
onderhouden. 

Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, 
ontvangt de stichting incidentele donaties vanuit sponsoring, schenkingen, erfstellingen en 
legaten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

5. Beheer van gelden 

De gelden van stichting Ark van Noach worden beheerd door de stichting Ark van Noach 
(ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 
37133573). De stichting beheert rekening 1173.88.920 (Rabobank, op naam van stichting 
Ark van Noach te Broek op Langedijk). 

6. Besteding van gelden

Alle gelden worden geïnvesteerd  in projecten gerelateerd aan de organisatie. 
Naast binnenlandse projecten voor onderhoud en de instandhouding van 
evangelisatiewerk zullen gelden geïnvesteerd worden in verschillende projecten die 
worden opgericht in het buitenland onder de vlag van de stichting. Hierbij denkend aan 
internationale projecten zoals: het bouwen van weeshuizen en scholen in Afrikaanse/
derde wereld landen, waterprojecten wereldwijd en alle andere humanitaire- en 
ontwikkelingshulp. 

7. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Ark van Noach is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
Noordwest-Holland onder nummer 37133573 als de stichting Ark van Noach.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een 
vertegenwoordiging uit kerkelijke respectievelijk andere maatschappelijke kringen. 
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Het voorzitterschap is in handen van J. Huibers. De bestuurders van de stichting krijgen 
geen beloning voor hun werk als bestuurder. 

Het fiscaalnummer van de stichting is 8180.69.284. Stichting Ark van Noach is op 
14-12-2013 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 
!
Jaarlijks wordt een begroting en een jaarrekening opgesteld op naam van de stichting en 
vastgesteld door het bestuur. 

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: J.Venema en D.J. Kooi MsC, 
info@stichtingarkvannoach.com.
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