A Rocha Nederland
Jaarverslag 2017

Zwarte Sterns op broedvlotjes, door A Rocha Zwolle geplaatst. Foto: Roelof Pol.
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Inleiding
Natuurbescherming begint voor A Rocha dicht bij huis. In die gebieden waar we lokaal de handen uit
de mouwen steken en meewerken aan natuurbeheer en onderzoek. In 2017 leidde dat werk tot
mooie resultaten: de zilveren maan (een zeldzame vlinder) keerde bijvoorbeeld terug in het gebied
waar A Rocha Deventer werkt. En zwarte sterns kwamen na jaren weer tot broeden in de
Schellerwade bij Zwolle, waar A Rocha Zwolle broedvlotjes had geplaatst.
Ook landelijk werkten we het afgelopen jaar aan impact. We spraken geregeld in kerken, we
adviseerden (natuur)boeren, we organiseerden een praktische natuurweek op Landgoed Eerde en
met ons klimaatprogramma Climate Stewards riepen we op tot een duurzame levensstijl – een
ongelooflijk belangrijke bijdrage aan natuurbehoud.
Internationaal onderzocht A Rocha in 2017 103 soorten die op de Rode Lijst van de IUCN staan. We
werkten in ruim twintig landen. We waren betrokken bij het management van 230.000 hectare
natuur. Nog eens 890.000 hectare natuur profiteerde van advies of vrijwilligersbetrokkenheid door A
Rocha. In vele honderden kerken en bij conferenties lieten we als A Rocha van ons horen.
We werkten dus ook in 2017 lokaal, landelijk en internationaal aan de zorg voor Gods goede
schepping. Vanuit een brede visie, met een hoopvolle boodschap en heel veel inzet en
betrokkenheid. En met mooie resultaten!
Dit jaarverslag
Was u dit jaar betrokken als vrijwilliger, donateur of sponsor? Dan is dit jaarverslag allereerst voor u.
We bieden een overzicht van alles wat we hebben gedaan en verantwoorden de besteding van de
gedoneerde gelden. Bent u geïnteresseerd in wat A Rocha doet? Ook dan bevat dit jaarverslag een
schat aan informatie. Lees het en laat u inspireren! U bent van harte welkom als partner.

Embert Messelink
Directeur A Rocha Nederland
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Hoofdstuk 1: Het verhaal van A Rocha
A Rocha is een christelijke natuurbeweging die wereldwijd werkt in 20 landen. Onze diepste
motivatie om ons in te zetten voor natuurbehoud, is de Schepper zelf. We geloven dat alles wat leeft,
groeit en bloeit, allereerst bestaat voor Hem. Hij heeft de zorg voor de aarde aan mensen
toevertrouwd. Een goede omgang met planten en dieren is daarom een normaal onderdeel van het
christelijke leven. Als A Rocha Nederland dragen we eraan bij dat zorg voor de schepping in en vanuit
de kerken gestalte krijgt. Een christelijk getuigenis impliceert liefde voor God, medemens en
schepping. In ons leven met Jezus klinkt de Bijbelse hoop door die er voor de schepping is: God houdt
Zijn aarde in stand en herstelt wat verstoord en ontwricht is. In ons leven met de mensen om ons
heen dragen we dit uit door tijd te nemen voor elkaar, het goede in de schepping met dankbaarheid
te vieren en ons samen in te zetten voor natuurbehoud.
Dat alles wordt dicht bij huis zichtbaar. Een groene buurt, waar bewoners samen de wilgen knotten
en weten wat er leeft, groeit en bloeit. Een kerktuin met nestkasten voor vogels, die jaarlijks door de
kerkelijke gemeente in samenwerking met een expert worden gecontroleerd. Een natuurgebied aan
de rand van stad of dorp waar bewoners samen zorg voor dragen. Natuur is overal en begint heel
dichtbij. Het is ook waardevolle natuur: de biodiversiteit in en rond dorp en stad is vaak hoger dan op
het platteland. A Rocha Nederland zet zich in voor die lokale natuur. Omdat zorg voor de schepping
niet dicht genoeg bij huis kan beginnen.
Vanuit ons geloof willen we betrokken zijn bij de samenleving. We zien de waarde van de
participatiesamenleving en geven daar vorm aan. Natuur is niet van de overheid of van
natuurorganisaties alleen. Natuur is van ons allemaal, we leven erin en ervan. We weten ons
betrokken. Daarom willen we graag mee onderhouden, beschermen en onderzoeken. Door onze
inzet geven we gestalte aan lokaal (mede)eigenaarschap van gebieden. We leveren handen voor het
werk en betrekken zoveel mogelijk mensen om het werk met ons te dragen. Dat is leuk en gezond
voor iedereen die meedoet: we komen buiten en ontmoeten elkaar als inwoners van dezelfde plaats.
We combineren ontspanning met inspanning en delen kennis, inzichten en inspiratie. Zo stimuleren
we elkaar om zorgzaam om te gaan met de schepping en duurzaam te leven. In onze activiteiten
werken we graag samen met mensen en organisaties die met ons willen zorgen voor onze natuurlijke
leefomgeving.
Al doende willen we mensen enthousiast maken. Iedereen – jong en oud, met en zonder groene
vingers, Nederlanders en nieuwe Nederlanders, christen en atheïst - is welkom om mee te genieten,
ontdekken, zorgen en beschermen. We gaan niet voor een maximale productie, maar voor een
optimale combinatie van inzet, plezier, onderlinge inspiratie, ontmoeting en natuurbeleving. We
geloven in de waarde van echte ontmoetingen en persoonlijke relaties. We denken daarnaast graag
na over het ‘waarom’ van zorgen voor de schepping. Voor een goed gesprek daarover nemen we
gerust wat extra tijd.
Als vrijwilligersorganisatie doen we ons werk graag goed. We vinden kwaliteit belangrijk. Daarom
investeren we in expertise, waarbij we gebruik maken van de professionele kennis in het A Rocha
netwerk op het vlak van natuurbeheer, onderzoek en duurzaamheid.
Zorgen voor de schepping is mooi! We voelen ons verbonden met de gebieden waar we werken en
dat verrijkt ons leven. We werken met veel overtuiging en plezier. Tegelijk erkennen we dat zorg voor
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de schepping ook een confronterende taak is, die ons mensen voor een uitdagende opgave stelt.
Onze impact op de aarde is immers te groot, we brengen schade toe door onze levensstijl. Door
klimaatverandering en overexploitatie staan tal van ecosystemen onder zware druk. Ook zijn de
gevolgen voor de armsten op aarde het grootst. In onze contacten met A Rocha partners in het
zuiden merken we dat rechtstreeks. We willen zorg dragen voor onze naaste in andere delen van de
wereld en voor natuurbehoud wereldwijd. Daarom committeren we ons om duurzaam te leven. Ook
investeren we internationaal in natuur- en klimaatprogramma’s om invulling te geven aan de grote
verantwoordelijkheid die we ervaren.
2. Context
A Rocha Nederland maakt deel uit van een wereldwijde christelijke beweging, die zich inzet voor
onderzoek, bescherming en herstel van de biodiversiteit op aarde: A Rocha Internationaal. Op
nationaal niveau zijn de twintig A Rocha organisaties onafhankelijk, maar ze worden verbonden door
hun commitment aan gedeelde uitgangspunten (hoofdstuk 3). Het resultaat is een internationaal
herkenbare organisatie met een unieke lokale expressie. Zo werkt A Rocha in Uganda aan de
verbetering van drinkwaterkwaliteit en herstel van wetlands, terwijl in de Verenigde Staten het
accent ligt op promotie van stadstuinen en een duurzame levensstijl onder christenen. Onderling
werken de nationale organisaties samen op het vlak van kennisuitwisseling, theologische verdieping,
toerusting en in regionale onderzoeksprogramma’s.
A Rocha Nederland is een missionaire beweging, die in de kerken aansluit bij het groeiende besef dat
de zorg voor de aarde een volwaardige plek heeft in het christelijk geloof. Verwondering en
ontdekking zijn hierbij belangrijke begrippen. We dragen bij aan bewustwording en theologische
verdieping en werken samen met partnerorganisaties als Micha Nederland en Groene Kerken in het
verzorgen van lezingen, excursies, symposia en publicaties. De unieke rol van A Rocha is dat we met
onze activiteiten en het internationale A Rocha netwerk kansen bieden voor daadwerkelijke
betrokkenheid bij zorg voor de schepping en het ontwikkelen van een duurzame levensstijl.
Er wordt in Nederland al heel veel werk verzet voor natuurbehoud. Maar er zijn ook witte plekken en
vaak is er nog versterking nodig. A Rocha is gericht op slim samenwerken met andere
(natuurbeschermings)organisaties. Met weinig middelen kunnen we daardoor veel bereiken.
Veel mensen zijn geïnteresseerd in ad hoc vrijwilligerswerk. A Rocha sluit daarbij aan: vrijwilligers
bepalen zelf hoeveel tijd ze willen geven. Tegelijk kiest A Rocha ook voor lange termijn commitment:
we verbinden ons langdurig aan de natuurgebieden die we adopteren.
De overheid heeft de laatste jaren een terugtrekkende beweging gemaakt als het gaat om
natuurbehoud. Vanuit het besef dat natuur van ons allemaal is, wil A Rocha de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor natuur benadrukken. Door onze inzet in tal van natuurgebieden laten we
zien hoe mooi een groene participatiesamenleving kan zijn.
3. Waar we voor staan
De naam A Rocha is Portugees en betekent ‘de rots’. Het verwijst naar de locatie van het eerste
natuurbeschermingscentrum in Portugal. Inmiddels werkt A Rocha in 20 landen wereldwijd. De vijf
uitgangspunten van A Rocha zijn:
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CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de
wereld maakte en liefheeft, en de zorg over zijn schepping aan mensen heeft toevertrouwd.
CONSERVATION: Onze activiteiten richten zich op bescherming en herstel van de natuur. Hierbij
vinden we natuureducatie - voor jong en oud – belangrijk.
COMMUNITY: We willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties
opbouwen met de mensen om ons heen.
CROSS-CULTURAL: We waarderen en integreren de inzichten en vaardigheden van verschillende
culturen in onze activiteiten.
COÖPERATION: We werken samen met organisaties en individuen die met ons de zorg voor een
duurzame wereld delen.
Statutair heeft A Rocha Nederland ten doel: ‘Zich inzetten voor een zorgvuldige omgang met de
gehele schepping door educatie, onderzoek, beheer en natuurontwikkeling te faciliteren, uit te
voeren of te doen uitvoeren. Het werkgebied van de stichting omvat Nederland. Indien daar
aanleiding toe bestaat kunnen vanuit de Stichting A Rocha Nederland ook projecten buiten
Nederland worden ondersteund.’
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Hoofdstuk 2: A Rocha Lokaal
A Rocha Nederland bestaat uit een groeiend netwerk van groepen die zich met de plaatselijke
christelijke gemeenschap sterk maken voor lokale natuur. In geadopteerde natuurgebieden en
landgoederen werken ze aan natuurbeheer en –ontwikkeling, inventariseren ze vogels en planten en
organiseren ze tal van activiteiten op het gebied van bezinning en educatie. Daarnaast laten ze in de
kerken hun verhaal horen en inspireren ze om duurzaam te leven. Eind 2017 waren er 13 lokale
initiatieven. Hieronder vatten we een paar ontwikkelingen en gebeurtenissen uit 2017 samen.
Zeeland
A Rocha Zeeland is onder andere actief op Schor Alteklein op Tholen. Op grond van inventarisaties in
2017 blijken er op dit kleine schor vier soorten orchideeën, 75 soorten paddenstoelen (waarvan 19
rodelijstsoorten) en 21 soorten dagvlinders voor te komen. Initiatiefnemer Wijnand Lammers: ‘Een
ronduit spectaculaire uitkomst!’ A Rocha verricht met vrijwilligers het maaibeheer om de diversiteit
aan planten en insecten in stand te houden. Voor 2018 staat een landelijke A Rocha natuurwerkdag
op dit schor in de planning.

Orchideeën op Schor Alteklein op Tholen.
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Deventer
A Rocha Deventer werkt aan natuurbeheer in De Slenk, een bijzonder natuurgebied bij Lettele.
Matthijs Oosterhuis van A Rocha Deventer: ‘In 2017 ontdekten we tot onze grote verrassing de
zilveren maan. Dit is een zeldzame parelmoervlinder, die is afgekomen op het moerasviooltje dat hier
goed groeit. Ik had deze vlinder in Nederland nog nooit gezien en nu zit hij hier! Dat geeft ons nog
meer moed om door te gaan met actief natuurbeheer in dit mooie gebied.’ De vondst van de zilveren
maan haalde het regionale dagblad De Stentor onder de kop: ‘Handen uit de mouwen in de winter en
in de zomer een zilveren maan’.

A Rocha Deventer vond in 2017 voor het eerst de Zilveren Maan in De Slenk bij Lettele.

Zwolle
Rond de Schellerwade – een oude nevengeul van de IJssel in Zwolle-Zuid – was de afgelopen vijf jaar
geen zwarte stern meer gezien. Toch prijkte de vogel nog steeds op een informatiebord op de
IJsseldijk. Wim Eikelboom van A Rocha Zwolle: ‘Ik ben met Staatsbosbeheer en de particuliere
eigenaar van een kolk langs de dijk in gesprek gegaan om te kijken hoe we deze bijzondere vogel
weer terug konden krijgen. Zwarte sterns broeden graag op krabbenscheer, maar dat plantje is hier
verdwenen. Gelukkig had de boswachter nog twintig ongebruikte broedvlotjes liggen, die we cadeau
kregen. Deze vlotjes hebben we in april in het water gelegd, vlak voordat de zwarte sterns weer
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terugkeerden uit West-Afrika. Uiteindelijk hebben twaalf paartjes zich hier gevestigd en kropen tien
jonge sterns uit het ei. Volgend jaar leggen we er nog een paar broedvlotjes bij.’

A Rocha Zwolle plaatst vlotjes voor zwarte sterns in de Schellerwade.

Amersfoort
Landgoed Coelhorst langs de Eem is eigendom van Natuurmonumenten. A Rocha Amersfoort was er
ook in 2017 actief met verschillende natuurwerkdagen. De hagenpreek eind augustus was een
bijzonder moment. ChristenUnieleider Gert-Jan Segers, die de omgeving van Coelhorst goed kent,
preekte onder zonnige omstandigheden voor een publiek van ruim vijfhonderd mensen. Kinderen en
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tieners kregen uitleg over de natuur op Coelhorst. Embert Messelink van A Rocha Amersfoort: ‘Een
mooi moment om met zoveel Amersfoorters kennis te maken met dit landgoed en na te denken over
wat het christelijk geloof ons zegt over onze omgang met de schepping.’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tijdens de A Rocha hagenpreek op Landgoed Coelhorst bij
Amersfoort.

Altena
A Rocha Altena kreeg op zaterdag 4 maart een ‘groene kaart’ voor het vrijwilligerswerk in
natuurgebied De Poort langs de Alm. A Rocha onderhoudt dit oude stukje cultuurlandschap sinds
2016. De ‘groene kaarten’ werden in 2017 uitgereikt door de ChristenUnie aan de ‘mooiste,
duurzaamste en groenste initiatieven’.

Den Haag
A Rocha Den Haag startte in 2017 met initiatieven om een biologisch boerenbedrijf in Maasland te
ondersteunen met adviezen en vrijwilligers. Verder werkte A Rocha Den Haag mee aan het realiseren
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van een prachtige kerktuin van de Gereformeerd vrijgemaakte Morgensterkerk. Daarnaast was A
Rocha Den Haag actief met natuurbeheer in het Westduinpark.

De kerktuin van de Morgensterkerk in Den Haag krijgt als blijk van waardering een ‘Gulden Klinker’
van de gemeente Den Haag.

Groene Hart
De ringslang is een bijzondere soort die in de Stolwijkse Boezem leeft. Met hulp van A Rocha Groene
Hart worden broedhopen gecreëerd, daarin leggen ringslangen hun eieren. Door te hooien wordt de
rijke vegetatie in het gebied (met onder andere orchideeën) in stand gehouden.
In het gebied het Zaans Rietveld bij Alphen aan den Rijn voerde A Rocha vrijwilliger Willem Scheres
vrijwel dagelijks vogeltellingen uit. Willem heeft intussen een indrukwekkende database met
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waarnemingen. Het Zaans Rietveld is daarmee een van de best gemonitorde gebieden van het land,
als het om het voorkomen van vogels gaat.

Het Zaans Rietveld bij Alphen aan den Rijn wordt door A Rocha vrijwilliger Willem Scheres vrijwel
dagelijks geïnventariseerd op vogels.

Enschede
Met kinderen van basisschool De Fontein trok A Rocha Enschede op Nout-dag de wijk in om zwerfvuil
op te ruimen. Een actie met mooie resultaten: de wijk schoner, de kinderen wijzer.

Ede-Bennekom
A Rocha Ede-Bennekom schafte in 2017 een elektrische bosmaaier en een kettingzaag aan, om met
des te meer energie aan natuurbeheer te werken. Ook verkende A Rocha Ede-Bennekom een nieuwe
werkplek met bos en heide aan de Oostbreukeldersweg. De werkzaamheden in het eerste gebied, de
Fransekamp, zijn grotendeels afgerond.
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A Rocha Ede-Bennekom tijdens een natuurwerkdag in januari 2017, gericht op het open houden van
het gebied Fransekamp. Soorten als de zandhagedis profiteren daarvan.
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Hoofdstuk 3: A Rocha landelijk

A Rocha Nederland ondersteunt de lokale A Rocha groepen en begeleidt nieuwe groepen. Daarnaast
voert A Rocha een aantal programma’s uit, deels in samenwerking met lokale A Rocha groepen.

A Rocha Pro
Op vrijdag 27 oktober was er een bijeenkomst van A Rocha Pro – netwerk voor christenen die in de
natuurwereld werken. Op het innovatieve boerenbedrijf De Buytenhof bij Rhoon maakten ze kennis
met alle details van een biologisch en breed boerenbedrijf. Met Wim Schippers, auteur van ‘Boeren
met ontzag’, spraken ze vervolgens door over manieren om de spanning tussen ecologie en
boerenbedrijf te verkleinen.

Hart voor de schepping
Hart voor de schepping is een programma van A Rocha gericht op kerken. Participerende kerken
kunnen aan de slag met het ontwikkelen van een zorgzame houding voor natuur. Het programma
biedt verdieping, beleving en advies om de ecologie van kerktuin – en gebouw te verrijken. Het jaar
2017 stond in het teken van fondsenwerving, een actie die succesvol is verlopen. Het programma kan
daarmee in 2018 een nieuwe impuls krijgen.

Kerken
Verschillende keren heeft A Rocha in 2017 in kerken gesproken of gepreekt. Op de site is in 2017 een
aparte pagina ontwikkeld waarin sprekers zich presenteren.

Natuurweek
De jaarlijkse natuurweek vond plaats op Landgoed Eerde van Natuurmonumenten. In vijf ochtenden
hielpen de tientallen A Rocha kampeerders een goede slag te maken met noodzakelijk natuurbeheer.
Daarnaast was er veel tijd voor bezinning en voor samen genieten van de afwisselende natuur op het
landgoed.

Vrijwilligers buitenland
In 2017 zond A Rocha Nederland via het EVS-programma van de Europese Unie twee vrijwilliger naar
een eco-village in Zweden. Beide verbleven daar ongeveer een half jaar. Een derde vrijwilliger
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assisteerde via hetzelfde programma een jaar lang bij natuuronderzoek op Cruzinha, het A Rocha
centrum aan de Portugese zuidkust.

Studiegebied van A Rocha Portugal. Ook in 2017 hielpen Nederlandse vrijwilligers de natuurwaarden
van dit gebied in kaart te brengen.
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Hoofdstuk 4: A Rocha Internationaal
A Rocha werkt wereldwijd, in twintig landen, aan natuurbehoud. En in al die landen moedigen we de
kerken aan om om te zien naar de schepping. Een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten voert
te ver voor dit jaarverslag. Op www.arocha.org (onze Engelstalige website) is veel informatie te
vinden. Op deze pagina beperken we ons tot een aantal getallen, om een indruk te geven. Deze
cijfers gaan over 2016 – de meest recente cijfers zijn nog niet compleet.
A Rocha had in 2016 144 FTE, 841 vrijwilligers en 45 stagiairs.
A Rocha deed onderzoek naar 103 soorten die op de wereldwijde rode lijst van
natuurbeschermingsorganisatie IUCN staan. Ook deden we studie naar 119 soorten die op nationaal
niveau bedreigd worden.
Er waren ruim duizend activiteiten op het vlak van natuur- en milieueducatie. We bereikten daarmee
ruim 26.000 mensen.
Over bijna 230.000 hectare natuur hadden we minimaal een adviserende verantwoordelijkheid. In
een aantal gevallen beheren we die gebieden. Nog eens 880.000 hectare natuur profiteerde van ons
advies of praktisch beheer door vrijwilligers.
We spraken 535 keer in kerken of voor kerkelijke groepen. Daarmee bereikten we meer dan 22.000
mensen.
Verder was A Rocha Internationaal nauw betrokken bij het IUCN World Conservation Congress, waar
A Rocha oprichter Peter Harris participeerde in een forumgesprek over geloof en natuurbehoud.
Tot slot droeg A Rocha Internationaal bij aan een serie conferenties – in samenwerking met de
Lausanne-beweging. Deze conferenties hebben als doel om nieuwe nationale bewegingen op het
gebied van scheppingszorg te stimuleren.
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Hoofdstuk 5: Climate Stewards
Climate Stewards is het klimaatprogramma van A Rocha. De focus ligt op het inspireren van mensen
om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren. Via
blogs, nieuwsbrieven en (sociale) media delen we ons verhaal en tips om duurzaam te leven.
Donaties zijn gebruikt om credits te kopen van organisaties. Zij ondersteunen met het geld hun
projecten.
Ghana
De afgelopen 10 jaar hebben we samen met A Rocha Ghana ruim 40.000 inheemse bomen geplant.
De zaailingen zijn uitgegroeid tot grote bomen. De zorg voor de bossen is overgedragen aan de lokale
bevolking en scholen met blijvende ondersteuning van A Rocha Ghana.
Kenia en Mexico
We ondersteunen nog altijd de projecten van Paradigm in Kenia en Scolel’te in Mexico. Beide bieden
gecertificeerde CO2 compensatie. Het project van Paradigm richt zich vooral op het verspreiden van
energiezuinige houtovens, waterfilters en solar lampen. In 2017 kocht Climate Stewards 1.000 ton
CO2 credits van Paradigm. Het programma Scolel’te ondersteunt meer dan 1.000 boeren bij het
creëren, herstellen en behouden van inheemse bossen. Daarnaast delen ze energiezuinige houtovens
en UV-water filters uit. In 2017 kocht Climate Stewards 1.501 ton CO2 credits van Scolel’te.
Uganda
Dit jaar zijn we een pilot begonnen om kleinschalige projecten te helpen om credits op de Vrijwillige
Emissie Reductie markt te brengen. Daarvoor hebben we een eigen certificatie: het Climate
Stewards Keurmerk. Voor de pilot werken we samen met A Rocha Uganda. Zij verspreiden Biosand
Water Filters die water zuiveren zodat het niet meer gekookt hoeft te worden voor consumptie.
Climate Stewards heeft 100 filters gefinancierd, waarmee 1.080 ton CO2 wordt bespaard.
Climate Stewards in Nederland en daarbuiten
Begin 2017 zijn, in samenwerking met collega’s uit Engeland, de website www.climatestewards.nl en
calculator vernieuwd. De levensstijltab die we in 2016 introduceerden is nu een vast onderdeel van
de calculator. Hiermee kan een bezoeker van de website zijn/haar complete ecologische voetafdruk
berekenen en eventueel gelijk compenseren.
Samen met A Rocha zijn we gaan samenwerken met groene energieleverancier SamSam. Climate
Stewards schrijft om de maand een blog voor de website van SamSam. In samenwerking met Micha
Nederland zijn materialen voor Micha Zondag gemaakt. Het resultaat is ‘de omgekeerde collecte’
waarbij gemeenteleden tijdens de collecte een briefje met een duurzame uitdaging pakken en de
week erna uitvoeren.
Verder was Climate Stewards aanwezig op verschillende christelijke bijeenkomsten in binnen- en
buitenland. In juli verzorgde A Rocha op New Wine een workshop over Hart voor de Schepping,
waarbij ook aandacht is gegeven aan Climate Stewards. In september was onze programmamanager
Bert van der Woerd aanwezig bij de European Conference on Creation Care and the Gospel waar hij
samen met internationaal directeur Caroline Pomeroy een workshop over Climate Stewards
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verzorgde. In oktober was consultant Veraniek Veldstra aanwezig op de landelijke GroeneKerkendag
en deelden we een stand met A Rocha. Tot slot is Veraniek in november naar Bonn gereisd tijdens de
Conference of Parties (de jaarlijkse VN-vergadering over klimaatverandering).
Climate Stewards ontving in 2017 ruim 12.500 euro aan inkomsten voor CO2-compensatie. Dat is een
kleine groei ten opzichte van 2016. Toen werd ruim 11.500 euro voor CO2-compensatie gedoneerd.
In samenwerking met Climate Stewards Internationaal en de vaste partnerorganisaties worden de
gelden besteed aan duurzame projecten.

Team Climate Stewards tijdens een ontmoeting in Engeland.
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Hoofdstuk 6: organisatie en financieel draagvlak
A Rocha Nederland is een stichting met een halftime directeur en bijna honderd vaste vrijwilligers. Zij
vormen de kernteams van de lokale initiatieven en/of assisteren met landelijke taken. De lokale
groepen kennen een hoge mate van zelfstandigheid en eigenaarschap.
Aan de hand van kwartaalrapportages legt de directeur verantwoording af over bereikte doelen en
financiën aan het bestuur van de stichting. Dit gebeurt minimaal vier keer per jaar. Daarnaast
rapporteert de directeur twee keer per jaar schriftelijk aan A Rocha Internationaal.
De Nederlandse bijdrage aan het klimaatprogramma Climate Stewards (inhoudelijke expertise en
fondsenwerving) valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van A Rocha Nederland en van de
directeur van Climate Stewards Internationaal.
Het werk van A Rocha Nederland is mogelijk door de financiële bijdragen van donateurs en enkele
bedrijven, een persoonlijke vriendenkring van de directeur en sporadische subsidies. Projecten als de
natuurweken en de netwerkbijeenkomsten van A Rocha Pro bedruipen zich financieel door een
bijdrage van de deelnemers.
De financiële situatie van A Rocha is nog kwetsbaar. A Rocha streeft naar een continuïteitsreserve ter
hoogte van de vaste lasten van anderhalf jaar.
Het aantal donateurs van A Rocha groeide in 2017 licht tot ongeveer 500. Donateurs ontvangen
tweemaal per jaar de A Rocha nieuwsbrief. Door het jaar heen blijven alle geïnteresseerden op de
hoogte via nieuwsmails, Facebook en Twitter.

20

Hoofdstuk 7: financieel verslag A Rocha Nederland
Verkorte staat van baten en lasten 2017
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Toelichting op staat van baten en lasten
Toelichting baten:
1. De schenkingen aan A Rocha bestaan uit donaties, notarieel vastgelegde schenkingen,
bedrijfsschenkingen en collectes. Het totaal aan schenkingen ligt iets hoger dan in 2016. Dit is
met name te verklaren vanuit hogere inkomsten door collectes en bedrijfsschenkingen.
2. De inkomsten voor projecten liggen fors lager. 2016 was in dat opzicht een uitschieter, met
een forse investering vanuit het eigen vermogen in het programma Hart voor de schepping.
Toelichting lasten:
1. A Rocha heeft alle lasten onderverdeeld in 6 programma’s die rechtstreeks onder de
doelstelling van A Rocha vallen: natuurwerkweek, lokale groepen, Climate Stewards,
stages/vrijwilligers buitenland, A Rocha Pro en Hart voor de Schepping. Ook was er in 2017
een aparte post ‘giften buitenland’ (giften aan A Rocha partners elders op de wereld).
Daarnaast zijn er de posten ‘werving baten’ en ‘beheer en administratie’. Deze posten zijn
ondersteunend aan de doelstelling van A Rocha. Deze twee posten vormen samen de
‘overhead’.
2. De grootste fluctuaties zijn zichtbaar bij ‘stages/vrijwilligers buitenland’ (in 2016 hoger door
persoonlijke fondsenwerving van een vrijwilliger in het buitenland) en bij ‘Hart voor de
schepping’ (in 2016 hoger door uitgaven in het kader van het opzetten van dit programma).
3. Salaris directeur: in 2017 bedroeg het salaris van de directeur van A Rocha 24.281 euro bruto
voor een halftime dienstverband (18 uur per week).
Conclusie:
A Rocha heeft het jaar 2017 afgesloten met een negatief saldo van ruim 4.300 euro. Dat bedrag
wordt opgevangen vanuit het vermogen van de stichting. De financiële situatie van A Rocha is nog
kwetsbaar – het eigen vermogen heeft nog niet de gewenste omvang. Een robuustere stroom van
inkomsten is nodig voor de komende jaren om de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te
houden.
De overhead van A Rocha is zeer beperkt: 95 procent van de lasten is besteed aan de doelstelling. De
kosten van de fondsenwerving bedragen 5 procent van de totale baten van de fondsenwerving. De
kosten van beheer en administratie liggen op 1 procent van de totale lasten. Dit alles is mogelijk door
een beperkte werkorganisatie met een halftime directeur. Veel ondersteunende taken worden door
vrijwilligers uitgevoerd.
Volledige jaarrekening
Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via
nederland@arocha.org.
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Balans Stichting A Rocha Nederland per 31 december 2017
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Staat van baten en lasten Climate Stewards Nederland 2017

Toelichting op staat van baten en lasten Climate Stewards
In het overzicht is te zien dat er in 2017 ruim 12.500 euro is gedoneerd voor CO2-compensatie. Dat is
opnieuw een stijging, in 2016 lagen de inkomsten nog rond de 11.500 en in 2015 werd ongeveer
8.500 euro gedoneerd.
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Deze inkomsten worden na aftrek van 10 procent voor de onkosten in Nederland overgemaakt naar
Climate Stewards Internationaal om te investeren in CO2-compensatieprojecten. De overboekingen
vinden na ieder kwartaal plaats.
Daarnaast zijn er inkomsten die specifiek gedoneerd worden ten behoeve van onkosten en
vrijwilligersvergoedingen voor Climate Stewards.
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Colofon
Stichting A Rocha Nederland
Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
tel. 033-4726722
email: nederland@arocha.org
Kamer van Koophandel Amersfoort: 32095673
Bankrekening A Rocha:
Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.
IBAN: NL45 TRIO 2000 6140 43
Bankrekening Climate Stewards:
Climatestewards.nl, Amersfoort.
IBAN: NL96 TRIO 0379 2160 27
Bestuur
Harm Schoten (voorzitter)
Albert de Jong (secretaris)
Thijs Jan van der Leij (penningmeester)
Directie
Embert Messelink
Climate Stewards
Bert van der Woerd
Veraniek Veldstra
EVS (vrijwilligers buitenland)
Martin en Tienke Springer
Hart voor de schepping
Martine van Wolfswinkel
Lokale groepen
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org
Amersfoort: amersfoort@arocha.org
Deventer: deventer@arocha.org
Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org
Zeeland: zeeland@arocha.org
Zwolle: zwolle@arocha.org
Assen: assen@arocha.org
Enschede: enschede@arocha.org
Ede-Bennekom: bennekom@arocha.org
Den Haag: denhaag@arocha.org
Altena: altena@arocha.org
Haarlem: haarlem@arocha.org
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Comité van Aanbeveling
Wouter van Dieren, Club van Rome
Reinier van den Berg, weerman / meteoroloog
Stefan Paas, hoogleraar missiologie
Bob Goudzwaard, econoom
Dick Stellingwerf, waarnemend burgemeester Schiermonnikoog
Edith Schouten, auteur / natuurliefhebber
Edward de Kam, directeur Youth for Christ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika
Jan Huijgen, plattelandsondernemer Eemlandhoeve / filosoof
Wim Rietkerk, l’Abri Nederland
Arie van der Veer, Evangelische Omroep
Leonard Geluk, voorzitter bestuur De Haagse Hogeschool
Jeroen Sytsma, gereformeerd predikant Zwolle
Anastasia Kellermann, duurzaamheidsadviseur 2Lead4us
Martine Vonk, Lector ethiek en technologie Saxion
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Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland

Naam

Stichting A Rocha Nederland
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Telefoon

033 472 67 22

E-mail

nederland@arocha.org

Websites

Jaar van oprichting in NL

http://www.arocha.nl
http://www.climatestewards.nl
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://twitter.com/ARochaNL
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32095673
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NL96 TRIO 0379 2160 27 (Climate Stewards)
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