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Op het moment dat ik dit schrijf, zitten we midden in de coronacrisis. 
Voor de ziekenhuizen is het alle hens aan dek om zorg te bieden aan 
ernstig zieken. De economie staat op een laag pitje. Nederland zit in een 
lockdown, gezamenlijke activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt. 
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor activiteiten van A Rocha: geen 
natuurwerkdagen, excursies, workshops of andere bijeenkomsten en 
activiteiten.

Vanuit die schrale werkelijkheid van nu kijk ik terug op 2019. Wat 
een rijk jaar van gezamenlijke inzet en acties, wat een bruisende 
ontwikkelingen! Als niets meer vanzelfsprekend is, kijk je met des te 
meer dankbaarheid terug op wat er gewoon gebeurde en mogelijk was.

Een paar hoogtepunten. Allereerst: we beleefden als A Rocha 
ons eerste volledige zaai- en oogstseizoen in onze ecologische 
gemeenschapstuin in Amerongen. Dorpsakker ‘De Parel’ is echt een 
pareltje: groenten worden biologisch geteeld, vrijwilligers krijgen de 
aandacht die ze nodig hebben, de natuur krijgt er ruimte: de schaarse 
koninginnepage plantte zich er vorig jaar voort. We zien uit naar rupsen 
en nieuwe vlinders in 2020!

Ook de andere lokale A Rocha groepen zorgden voor veel bedrijvigheid. 
We organiseerden onder andere 41 natuurwerkdagen, waarmee ze zich 
inzetten voor het beheer en de ontwikkeling van lokale natuurgebieden. 
Verder waren we geregeld op pad om ons te verwonderen over Gods 
prachtige schepping, vol creativiteit en pracht.

We deden in 2019 mee aan landelijke events met veel uitstraling: de 
klimaatmars in Amsterdam, het evenement Groen Geloven en een 
collegedag over ecologische gerechtigheid. Zeventien keer werden 
we uitgenodigd om ons verhaal in de media te doen. We hebben er 
dankbaar gebruik van gemaakt om onze boodschap uit te dragen: zorg 
voor Gods schepping hoort bij geloven, bij kerk-zijn, bij een gezond en 
goed leven.

Vanuit de schrale omstandigheden van de coronacrisis kijken we met 
dankbaarheid terug op wat er in 2019 allemaal mogelijk was. In dit 
jaarverslag zetten we de belangrijkste ontwikkelingen, hoogtepunten 
en financiële gegevens voor je op een rij.
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Het gaat wereldwijd, en zeker ook in Nederland, niet 
goed met veel dieren en planten. In Nederland is de 
biodiversiteit afgenomen tot ongeveer 15% van de 
situatie 100 jaar geleden. Het vervagen van kleuren 
en het wegsterven van geluiden in onze omgeving 
wordt wel landschapspijn genoemd. Ook ervaren 
dieren en planten, net als mensen, de gevolgen van 
klimaatverandering. Steeds meer christenen maken 
zich zorgen over de ruimte die de mens inneemt op 
deze aarde ten koste van andere levende wezens. 
A Rocha wil handelingsperspectief bieden aan 
mensen om hier iets aan te doen.

1. A ROCHA

A Rocha zet zich met 
handen, hoofd en harthanden, hoofd en hart 

in voor Gods aarde

A Rocha zet zich met handen, hoofd en hart in voor 
Gods aarde vanuit een voortrekkersrol. De handen 
gaan voorop: dat zijn de vrijwilligers die op zoveel 
mogelijk locaties de handen uit de mouwen te laten 
steken voor natuur, landschap en klimaat. Ook het 
hoofd doet mee: A Rocha vertelt het nieuwe verhaal 
van de relatie tussen het geloof in Jezus en de 
omgang met de aarde. Noem het groene theologie, 
of groen geloven. Het doel van A Rocha is christenen 
zich bewust te laten worden waarom en hoe ze 
kunnen samenleven met alle levende wezens op 
deze aarde. Ook het hart hoort erbij: we willen 
ons samen verwonderen. De ‘verstedelijkte’ mens 
heeft een groeiende behoefte aan betrokkenheid 
bij groen. Ook is er een opkomend verlangen naar 
gemeenschapsleven en samen duurzame keuzes 
maken. Het doel van A Rocha is om zoveel mogelijk 
mensen zich vanuit verwondering betrokken te 
laten voelen bij hun groene omgeving en om samen 
de natuur te beleven en te vieren. A Rocha wil 
‘groen geloven’ heel gewoon maken.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich sterk betrokken voelt bij natuur A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich sterk betrokken voelt bij natuur 
en een groene leefomgeving en die zich daarvoor actief inzet. Onze diepste motivatie om ons en een groene leefomgeving en die zich daarvoor actief inzet. Onze diepste motivatie om ons 
in te zetten voor natuurbehoud en duurzaam leven, is de Schepper zelf. Als A Rocha Nederland in te zetten voor natuurbehoud en duurzaam leven, is de Schepper zelf. Als A Rocha Nederland 

dragen we eraan bij dat zorg voor de schepping in en vanuit de kerken gestalte krijgt. We dragen we eraan bij dat zorg voor de schepping in en vanuit de kerken gestalte krijgt. We 
leveren handen voor werk in de natuur en betrekken zoveel mogelijk mensen om te inspireren leveren handen voor werk in de natuur en betrekken zoveel mogelijk mensen om te inspireren 
en zorgzaam om te gaan met Gods aarde. Al doende willen we mensen enthousiast maken. en zorgzaam om te gaan met Gods aarde. Al doende willen we mensen enthousiast maken. 

Iedereen is welkom om mee te genieten, ontdekken, zorgen en beschermen.Iedereen is welkom om mee te genieten, ontdekken, zorgen en beschermen.
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EKO-scan voor kerktuinenEKO-scan voor kerktuinen
Ongeveer twintig kerken maakten in 2019 gebruik 
van het Ecologisch Kerktuinen Onderzoek (EKO) 
van A Rocha. Met deze online quickscan en 
ecologisch advies brachten ze de beste kansen 
voor natuur rondom het eigen kerkgebouw in 
kaart. De Protestantse Gemeente Rhenen was 
er een van. Roelof de Jong van de stuurgroep 
Groene Kerk van deze gemeente: ‘Het is belangrijk 
dat de aanpak van een ander groenbeheer ‘body’ 
heeft. Iedereen kan wel wat roepen over groen 
en plantjes. Bij het advies van A Rocha is ook een 
ecoloog betrokken. Via Google zien ze hoe de 
omgeving van de kerk erbij ligt, geweldig is dat. 
Hun advies geeft ons houvast bij het maken van 
plannen.’

Eerste seizoen Dorpsakker De ParelEerste seizoen Dorpsakker De Parel
Vanaf begin 2019 coördineert A Rocha het 
project ‘Dorpsakker De Parel’ in Amerongen: een 
ecologische moespluktuin met een sociale functie 
aan de rand van Amerongen. Mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om in 
een beschutte en veilige omgeving vrijwilligerswerk 
te doen. Het seizoen 2019 kenmerkte zich onder 
andere door een overvloedige oogst van asperges 
en door het verschijnen van de koninginnepage. 
Deze prachtige vlinder plantte zich zelfs voort op 
de tuin!

2. A ROCHA NEDERLAND:
     JAAROVERZICHT 2019

Groen GelovenGroen Geloven
A Rocha is een van de initiatiefnemers van het 
event Groen Geloven, dat op 5 oktober in Zwolle 
werd georganiseerd. Door inspiratie, bemoediging, 
nieuwe samenwerkingen en heel veel actie 
brengen we met Groen Geloven duurzame 
initiatieven en ‘groene agenda’s’ in de volgende 
versnelling. Samen met partnerorganisaties 
organiseerden we een prachtige bijeenkomst 
voor ruim 600 mensen, waar geloof en allerlei 
praktische kansen om je in te zetten voor 
duurzaamheid samen kwamen. Als A Rocha gaven 
we een leerzame workshop over kansen voor 
natuur in kerktuinen.

Collegedag ecologische gerechtigheidCollegedag ecologische gerechtigheid
Op 8 mei was er in Hilversum een collegedag over 
ecologische gerechtigheid. A Rocha was samen 
met Tear, Micha en Groene Kerken betrokken bij de 
organisatie van deze dag. Dave Bookless, spreker 
en schrijver, theoloog bij A Rocha, was een van de 
sprekers. Ruim honderd belangstellenden, onder 
wie veel predikanten, woonden de collegedag bij.

World Cleanup DayWorld Cleanup Day
Veertien teams trokken er op 
zaterdag 14 september op uit om 
zwerfvuil te verzamelen in het 
kader van World Cleanup Day: lokale 
groepen van A Rocha en ook kerken 
kwamen in actie. Ook internationaal 
was A Rocha in touw: wereldwijd 
kwamen teams in de benen om 
gebieden schoon te maken van 
plastic, blikjes en ander zwerfvuil.

Inheemse bomen planten in Kenia en UgandaInheemse bomen planten in Kenia en Uganda
In heel Afrika worden vaak niet-inheemse, 
snelgroeiende boomsoorten geplant om snel over 
hout te kunnen beschikken voor de bouw. Deze 
bomen groeien goed, maar verdrukken inheemse 
soorten en vergroten niet de biodiversiteit. In het 
Keniaanse Watersheds Ecosystem Conservation 
hebben we een nieuwe partner voor het 
klimaatprogramma Climate Stewards gevonden. 
Met hen testen we welke inheemse, snelgroeiende 
boomsoorten een goed alternatief zijn. Belangrijk: 
zo investeren we ook in de lokale flora en fauna. 
Intussen worden er in Uganda al bomen geplant 
op terreinen rond kerkgebouwen. Er ligt een plan 
voor een mix van permanente en commerciële 
bosbouw.

Energiezuinige kooktoestellen in NepalEnergiezuinige kooktoestellen in Nepal
In Nepal zijn we een samenwerking gestart met 
Rural Integrated Development Services Nepal.  
Deze organisatie heeft een energiezuinig, rookvrij 
kooktoestel ontwikkeld. De kooktoestellen 
branden efficiënter en schoner. Er wordt niet 
alleen minder hout gebruikt, maar het draagt bij 
aan een betere gezondheid. Ook zijn huishoudens 
minder tijd en geld kwijt aan het verzamelen van 
brandhout. Via Climate Stewards hebben we in 
2019 120 nieuwe kooktoestellen gefinancierd.

Nieuwe lokale groep: Utrecht!Nieuwe lokale groep: Utrecht!
Als nieuwe lokale Nederlandse A Rocha groep 
startte in 2019: Utrecht! De groep heeft intussen 
twee opruimacties voor zwerfvuil georganiseerd 
en een verwonderwandeling. Er zijn plannen 
om in 2020 ook in een van de natuurgebieden 
rond Utrecht aan de slag te gaan met 
beheerswerkzaamheden.

In juni kwamen we met zo’n vijftig vrijwilligers 
samen in Voorthuizen voor een A Rocha 
inspiratieweekend. We luisterden naar lezingen 
van Martine Vonk, Matthijs Schouten en Arie 
Trouwborst, namen tijd om ervaringen te delen, 
vooruit te blikken op de ontwikkeling van A Rocha 
en om de lokale natuur te verkennen.

InspiratieweekendInspiratieweekend

Dave Bookless

Nieuwe versie Duurzame BucketlistNieuwe versie Duurzame Bucketlist
Samen met Stabilitas, Groene Kerken, SamSam, Climate Stewards en Micha 
Nederland vernieuwden we de Duurzame Bucketlist. Deze bucketlist bevat 
de beste stappen die je kunt zetten naar een duurzamer leven en wordt veel 
gedownload van onze websites, waar de bucketlist gratis beschikbaar is. 
De nieuwe duurzame bucketlist heeft een mooiere vormgeving. Ook zijn de 
nieuwste inzichten op het vlak van duurzame stappen verwerkt.

Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de 

belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet 

haal je de eindstreep! Je vindt hieronder 8 categorieën met een korte toelichting en een paar voorbeelden. De volgorde bepaal je zelf. 

Heb je iets voor elkaar? Zet een vinkje met een datum. Voeg eventueel andere duurzame stappen toe. Ga je voor maximaal effect? Stuur 

deze Bucketlist door naar je vrienden en bespreek geregeld je voortgang met elkaar.  

duurzame bucketlist

 Geloof en Inspiratie 

 vervoer 

 Energie & Klimaat 

 Afval 

 werk 

 Duurzaam consumeren 

Succes!!
!

Eet voortaan groente en fruit uit het seizoen. (dus kloppend bij het jaargetijde)

Koop biologische of fairtrade producten (uit Nederland). 

Of koop min. 3 productsoorten biologisch (bv. groenten, fruit en koffie).  

Doe je dit al? Kies 3 nieuwe producten. 

Eet max. 3x in de week vlees. 

(Echt een) Nieuwe telefoon nodig? Koop een refurbished telefoon.

Koop kleding gemaakt van hennep, tencel of gerecycled katoen. 

Anders, namelijk:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Gedaan/datum:

Vervang (kapotte) lampen door ledlampen, met een zo goed mogelijk label  

( A+++ en beter).  

Stap over op groene stroom.

Koop je nieuwe apparaten? Koop met een zo hoog mogelijk label )A met zo veel 

mogelijk plussen)    

Investeer in zonnepanelen op eigen dak of via een collectief. 

Maak je huis energie-neutraal. Stap voor stap of in één keer! (vraag een 

ervaringsdeskundige uit je netwerk)

Anders, namelijk: 

Kijk op www.

eerlijkebankwijzer.nl  hoe 

jouw huidige bank en 

verzekeraar scoort op 

duurzaamheid. 

Is jouw huidige bank niet 

zo duurzaam? Stap over 

op duurzamere bank!  

Bijvoorbeeld ASN of Triodos. 

Geef 10% van je inkomsten 

weg als gift. 

Beleg (een deel van)  

je geld in microkrediet:  

www.oikocredit.nl

Neem deel aan een energie 

(wind/zon) coöperatie;

Bel of stuur een e-mail naar 

organisaties die jij steunt om 

te vragen wat ze doen aan 

duurzaamheid. 

Anders, namelijk: 

Laat het regenwater van je 

dak via een regenton in je 

vijver lopen.   

Kies voor gras/beplanting 

in plaats van tegels. Of 

gebruik waterdoorlatende 

verharding. 

Gebruik natuurlijke 

bestrijdingsmiddelen tegen 

plagen en ziekten. 

Kies voor planten 

met voedsel en/of 

nestgelegenheid voor 

insecten, vogels en 

zoogdieren.

Maak een compostbak of 

wormenbak. 

Maak je tuin niet te netjes en 

maak “rommelhoekjes” voor 

egels en reptielen.

Anders, namelijk:  

Voorkom afval en koop 

bij winkels die producten 

zonder verpakking leveren.

Neem altijd een eigen tas 

mee met boodschappen 

doen. 

Haal je brood in 

broodzakken en koop je 

groente en fruit in groente 

netjes. 

Gebruik een menstruatie 

cup en wasbaar 

maandverband. Kinderen in 

de luiers? Gebruik wasbare 

luiers.  

Scheid je afval. 

Repareer kapotte 

apparaten. Wellicht is er een 

Repair Café in de buurt? 

Anders, namelijk: 

Wat doet je bedrijf op gebied 

van duurzaamheid? Vraag het! 

Lees je e-mail en stukken 

voor vergaderingen 

digitaal. Print niets of print 

dubbelzijdig en gebruik twee 

pagina’s per blad. 

Vraag naar laadpalen en 

duurzame buitenruimte (voor 

de lunchwandeling).

Maak je hard om de koffie en 

thee fairtrade en biologisch 

te krijgen. 

Maak de catering duurzaam 

of zelfs vegan. 

Ondernemer? Maak een 

plan om je bedrijfsvoering te 

verduurzamen. En voer dit uit! 

Anders, namelijk: 

Doe je boodschappen op de fiets. 

Ga op de fiets of met het OV naar je werk. 

Nieuwe auto? Rij elektrisch of hybride. Of kies er voor een auto te delen met buren. 

Ga dichtbij (evt. met de trein) op vakantie zonder gebruik van het vliegtuig. 

Compenseer de CO2 uitstoot van al je niet duurzame reizen.  

Anders, namelijk: 

Ga in je kerk/gemeente aan de slag met: de Micha Cursus, A Rocha of  

de Groene Kerken! 

Leg rentmeesterschap vast in het beleidsplan en maak het concreet.

Hoe duurzaam zijn ze bij je (sport)club? Help ze op weg! 

Geef zelf het goede voorbeeld! 

Schrijf een stukje of een blog over de duurzame stappen in bijvoorbeeld het nieuwsblad 

van je kerk, gemeente of club en inspireer ook anderen. 

Laat je stem horen in de politiek, lokaal en landelijk.

Anders, namelijk: 

MET DE DINGEN DIE JE KOOPT EN CONSUMEERT KUN JE DUURZAME EN EERLIJKE  

KEUZES MAKEN. ER IS VOOR BIJNA ALLES EEN DUURZAME VARIANT TE KOOP. IN DE WINKEL,  

WEBSHOP, KLEDINGWINKEL, OP DE MARKT ETC. 

WAT VOOR STROOM KOMT ERUIT JE STOPCONTACTEN EN VERWARMT JE WATER? EN HEB JE WEL EENS 

GEDACHT AAN HOE DUURZAAM JE ELEKTRISCHE APPARATEN ZIJN? 

OOK OP HET GEBIED VAN GELDBESTEDING  

KUN JE DUURZAME KEUZES MAKEN.  

HET KAN AL BEGINNEN BIJ DE KEUZE VOOR  

BIJ WELKE BANK JE ZIT OF WAAR  

JE JE GELD AAN BESTEEDT.  

JUIST IN JE TUIN, KUN JE DUURZAAM AAN 

DE SLAG. OOK ALS JE MAAR EEN KLEIN 

LAPJE GROND OF EEN BALKON HEBT. KIJK 

EERST EENS OP: WWW.NLTUINLABEL.NL

WIST JIJ DAT WE ONGEVEER 500 

KILO AFVAL PER PERSOON PER JAAR 

PRODUCEREN HIER IN NEDERLAND?  

DIT KAN MINDER!

JUIST OP JE WERK KUN JE SAMEN 

MET ANDEREN EEN SLAG MAKEN IN 

DUURZAAMHEID. OOK ALS JE ONDERNEMER 

BENT. STIMULEER DUS OOK JE COLLEGA’S  

EN JE WERKGEVER.

ER KOMEN STEEDS MEER MOGELIJKHEDEN VOOR DUURZAAM VERVOER.  

HET ÉÉN IS IETS MAKKELIJKER TE REALISEREN DAN HET ANDER. MAAR 

MOGELIJKHEDEN ZIJN ER GENOEG. 

DUURZAME STAPPEN MAKEN IS LEUKER EN EFFECTIEVER WANNEER JE HET MET ELKAAR DOET. 

 Omgaan 

 met Geld 

 schepping 

 & natuur 

Mede mogelijk gemaakt door

SamSam schone energie.

www.wijsamsam.nl

Een initiatief van:

https://www.arocha.nl/nl/hart-voor-de-schepping/ecologisch-kerktuinen-onderzoek/
file:/Users/veravoskuilen/Downloads/Foto%27s/297x420mm%20poster%20Bucketlist-zonder-snijtekens%20%285%29.pdf
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3. A ROCHA NEDERLAND: 
     2019 IN CIJFERS

14 TEAMS14 TEAMS
Op World Cleanup Day 
trokken we erop uit 
met 14 teams om 
zwerfvuil te verzamelen.

17 KEER IN 17 KEER IN 
DE MEDIADE MEDIA

We haalden 17 keer de landelijke 
media met interviews en 

artikelen over geloof en zorg 
voor de schepping, klimaat en 

duurzaam leven.35 EXCURSIES 35 EXCURSIES 
A Rocha organiseerde 35 

excursies en workshops in 
Nederland.

41 NATUURWERKDAGEN41 NATUURWERKDAGEN
De lokale groepen van A Rocha organiseerden 
41 natuurwerkdagen. Vele honderden mensen 
haakten hierbij aan.

50 DEELNEMERS50 DEELNEMERS
De A Rocha natuurweek 
op Landgoed Slangenburg 
bij Doetinchem trok 
50 deelnemers.

120 TUINWERKDAGEN120 TUINWERKDAGEN
Op Dorpsakker De Parel in Amerongen werden 
120 tuinwerkdagen gehouden.

35 TOESPRAKEN35 TOESPRAKEN
We spraken 35 keer over zorg voor de schepping, 
voor kerken, organisaties en andere groepen.

20 KERKEN20 KERKEN
Aan 20 kerken gaven we 
adviezen over versterking 
van biodiversiteit rond het 
kerkgebouw.

4. A ROCHA 
     WERELDWIJD: 
     2019 IN CIJFERS

2,4 MILJOEN 2,4 MILJOEN 
HECTAREHECTARE

2,4 miljoen hectare 
land profiteerde van ons 
beschermingswerk en 

beheeradviezen.

21 LANDEN21 LANDEN
A Rocha is actief in 
21 landen wereldwijd.

4100 BEZOEKERS4100 BEZOEKERS
Onze zeven veldstudiecentra 
verwelkomden ruim 4100 
bezoekers die er ook overnachtten.

653 CONFERENTIES653 CONFERENTIES
We spraken wereldwijd op 653 Christelijke 
conferenties of kerkelijke bijeenkomsten, 
waar we bijna 37.000 mensen bereikten.

407 PLANT- EN DIERSOORTEN407 PLANT- EN DIERSOORTEN
We werkten aan monitoring en/of bescherming van 407 plant- 
en diersoorten, die landelijk of wereldwijd bedreigd worden.

32.000 MENSEN32.000 MENSEN
Met onze activiteiten op het gebied van milieu-
educatie bereikten we bijna 32.000 mensen.

1500 VRIJWILLIGERS1500 VRIJWILLIGERS
Ruim 1500 vrijwilligers en stagiairs 
droegen bij aan ons werk.
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5. IN MEMORIAM

Half november overleed Martine Vonk, mede-
oprichter en oud-voorzitter van A Rocha Nederland. 
Martine was nog maar 45 jaar. Ze was al jaren ziek.
Uiteindelijk bleken er geen nieuwe middelen meer 
voorhanden om de kanker te remmen.

Martine was vanaf het allereerste begin betrokken 
bij de oprichting van A Rocha in Nederland. Namens 
de kersverse stichting ging ze in 2003 naar de 
notaris – op de statuten prijkt haar naam. Daarna 
was ze jaren voorzitter van A Rocha Nederland. 
In de zomer van 2019 sprak Martine nog tijdens 
het A Rocha inspiratieweekend in Voorthuizen. 
Ze heeft zich een groot deel van haar leven op 
allerlei manieren en voor veel organisaties ingezet 
voor duurzaamheid en gerechtigheid. Haar boek 
‘Genieten van genoeg’ was een bundeling van 
veel inzichten en wijsheid die ze in haar leven had 
opgedaan. Velen danken hun bewustwording op het 
vlak van scheppingszorg aan Martine.

We blijven ons Martine herinneren als een 
bijzondere, energieke en gedreven vrouw, die 
op doorleefde en inspirerende wijze het belang 
van goede zorg voor Gods schepping onder de 
aandacht bracht.

Martine Vonk
(1974-2019)

Op 28 oktober kwamen 

MIRANDA HARRIS, MIRANDA HARRIS, 
SUSANNA EN CHRIS NAYLORSUSANNA EN CHRIS NAYLOR

om het leven bij een auto-ongeluk in Zuid-Afrika. 

Miranda Harris startte begin jaren ’80 het eerste 
A Rocha veldstudiecentrum in de Portugese Algarve, samen met 

haar man Peter. Beiden leidden het wereldwijde werk van A Rocha 
in latere tijden. Chris en Susanna Naylor werkten jaren voor A Rocha in 
Libanon. Na terugkeer werd Chris directeur van A Rocha Internationaal. 

Het verlies van deze bijzondere internationale collega’s is een slag 
geweest voor A Rocha en is nog altijd voelbaar. We denken met 
dankbaarheid terug aan wat ze voor A Rocha betekend hebben.
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6. FINANCIEEL OVERZICHT
             A ROCHA NEDERLAND 2019

Uitgaven:
Besteed aan doelstelling
Lokale groepen 25.683
Climate Stewards 33.687
Hart voor de Schepping 18.481
Natuurweek 7.569
Dorpsakker De Parel 13.650
Buitenlandse projecten 1.741
Totaal besteed aan doelstelling 100.811
Beheer en administratie  3.021
Werving baten 1.572
Totaal uitgaven 105.404

Inkomsten:
Schenkingen 48.029
Projecten 66.424
Diversen 1.181

Totaal inkomsten 115.634

Activa: 
Vlottende activa
Vorderingen 3.058
Liquide middelen 85.153
Totaal 88.211

Passiva:
Reserves 81.095
Kortlopende schulden 7.117
Totaal 88.211

Balans:Balans:

Kostenpercentages:Kostenpercentages:
Besteed aan doelstelling ten opzichte van totaal van 
de lasten: 95,6 procent. Kosten fondsenwerving ten 
opzichte van baten fondsenwerving: 1,4 procent. 
Kosten beheer en administratie ten opzichte van 
totale lasten: 2,9 procent.

Toelichting op staat van baten en lastenToelichting 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 8.000 euro hoger dan 
in 2018. Deze (doorgaande) groei is vooral te 
danken aan (eenmalige) donaties. Daarnaast 
laten collectes een bescheiden groei zien. Mede 
dankzij deze positieve ontwikkelingen en door 
positieve projectsaldo’s heeft A Rocha het 
jaar afgesloten met een batig saldo van ruim 
10.000 euro.

2. De inkomsten voor projecten liggen fors 
hoger. Dit is met name te danken aan de 
komst van het project Dorpsakker De Parel, 
waarvoor ook financiering is gevonden. Ook de 
inkomsten van het klimaatprogramma Climate 
Stewards hebben zich zeer gunstig ontwikkeld: 
vergeleken met 2018 zijn ze bijna verdubbeld. 
Dit heeft te maken met de samenwerking 
met nieuwe partners, die hun CO2 in 2019 via 
Climate Stewards zijn gaan compenseren.

Toelichting lasten:
1. Verschillende postenkosten zijn iets gegroeid, 

maar bijzondere fluctuaties zijn er niet. De 
uitgaven voor de verschillende projecten lagen 
in 2019 goed in lijn met de inkomsten voor de 
betreffende projecten.

2. Salaris directeur: in 2019 bedroeg het salaris 
van de directeur van A Rocha 27.867 euro bruto 
voor een halftime dienstverband (18 uur per 
week). Dit bedrag is hoger dan normaal, wat te 
verklaren is uit een eenmalige nabetaling.

Conclusie:Conclusie:
A Rocha heeft het jaar 2019 afgesloten met een 
positief saldo van ruim 10.000 euro. Dat bedrag 
wordt toegevoegd aan het vermogen van de 
stichting. Delen van dit bedrag zijn overigens 
geoormerkt voor de verschillende projecten (met 
name Climate Stewards en Dorpsakker De Parel). 
De financiële situatie van A Rocha is daarmee een 
stap stabieler dan in voorgaande jaren. Het eigen 
vermogen groeit richting de gewenste omvang. 
Ook ontstaat er in 2020 enige ruimte voor 
investeringen.

De overhead van A Rocha is zeer beperkt: bijna 
96 procent van de uitgaven is besteed aan 
de doelstelling. Ook de kosten van beheer en 
administratie en de kosten van werving baten zijn 
zeer beperkt. Dit alles is mogelijk door een kleine 
werkorganisatie, waarin veel ondersteunende taken 
door vrijwilligers worden uitgevoerd. 

Volledige jaarrekening Volledige jaarrekening 
Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de 
Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via 
nederland@arocha.org.

mailto:nederland%40arocha.org?subject=


14 15

ColofonColofon   
 
         website: www.arocha.nl

         twitter: @ARochaNL

         facebook: A Rocha Nederland

   Instagram: @arochanederland

Stichting A Rocha Nederland  
Leonorestraat 11  
3816 SR Amersfoort 

Tel. 033-4726722  

Email: nederland@arocha.org 

Kamer van Koophandel Amersfoort: 32095673   
 
Bankrekening A Rocha: Bankrekening A Rocha:  
Stichting A Rocha Nederland, Amersfoort.  
IBAN: NL45 TRIO 2000 6140 43

Bankrekening Climate Stewards: Bankrekening Climate Stewards:  
Climatestewards.nl, Amersfoort.  
IBAN: NL96 TRIO 0379 2160 27

Bestuur Bestuur   
Harm Schoten (voorzitter)  
Debora van Boven (secretaris vanaf juni 2020) 
Albert de Jong (secretaris tot juni 2020) 
Age Fennema (penningmeester) 
Anja Haga (bestuurslid vanaf juni 2020)

Directie Directie   
Embert Messelink 

Climate Stewards Climate Stewards   
Bert van der Woerd 
Veraniek Veldstra

Dorpsakker De Parel Dorpsakker De Parel 
Esther Gijsbertsen

EVS (vrijwilligers buitenland) EVS (vrijwilligers buitenland)   
Lieske de Wilde

Hart voor de scheppingHart voor de schepping  
Martine van Wolfswinkel

CommunicatieCommunicatie
Jacolien Vreugdenhil

Lokale groepen Lokale groepen   
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org 
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org 
Amerongen (Dorpsakker De Parel): dorpsakker.deparel@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 
Utrecht: utrecht@arocha.org

Comité van Aanbeveling Comité van Aanbeveling   
Wouter van Dieren, Club van Rome 
Reinier van den Berg, weerman / meteoroloog 
Stefan Paas, hoogleraar missiologie 
Bob Goudzwaard, econoom 
Dick Stellingwerf, oud-kamerlid ChristenUnie 
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

FotografieFotografie: 
A Rocha, Anita Bos, Marieke Berman, Rogier Bos

http://www.arocha.nl
https://twitter.com/ARochaNL
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://www.instagram.com/arochanederland/
mailto:nederland%40arocha.org%20?subject=
http://www.climatestewards.nl
mailto:gelderse.poort%40arocha.org?subject=
mailto:heuvelrug%40arocha.org?subject=
mailto:dorpsakker.deparel%40arocha.org?subject=
mailto:amersfoort%40arocha.org?subject=
mailto:deventer%40arocha.org?subject=
mailto:groene.hart%40arocha.org?subject=
mailto:zeeland%40arocha.org?subject=
mailto:zwolle%40arocha.org?subject=
mailto:assen%40arocha.org?subject=
mailto:enschede%40arocha.org?subject=
mailto:bennekom%40arocha.org?subject=
mailto:denhaag%40arocha.org?subject=
mailto:altena%40arocha.org?subject=
mailto:haarlem%40arocha.org?subject=
mailto:utrecht%40arocha.org?subject=
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Naam Stichting A Rocha Nederland

Adres Leonorestraat 11 
3816 SR Amersfoort

Telefoon 033 472 67 22

E-mail nederland@arocha.org 

Websites en social media www.arocha.nl
www.climatestewards.nl
www.facebook.nl/arochanederland
www.twitter.com/ARochaNL
www.instagram.com/arochanederland/

Jaar van oprichting in NL 2003

KvK 32095673

Bankrekeningnummer NL45 TRIO 2000 6140 43 (A Rocha Nederland) 
NL96 TRIO 0379 2160 27 (Climate Stewards)

Aantal vrijwilligers 100

Aantal donateurs 500

Aantal lokale groepen 15

Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha NederlandSamenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland

mailto:nederland@arocha.org
http://www.arocha.org/nl-nl/
http://www.climatestewards.nl
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://twitter.com/ARochaNL
http://www.instagram.com/arochanederland/

