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VOORWOORD
Stel je een oude man voor die, rustig achterover leunend in een
gemakkelijke leunstoel bij de haard, kin omhoog en met felle ogen
de camera inkijkend, de volgende woorden uitspreekt:
‘No one leaves the A Rocha family. Ever’.
Dit klinkt als een beeld uit een foute maffiafilm toch? Een scene waarbij
je onbewust terugdeinst, omdat de dreiging van geweld in de lucht
hangt? Niets is minder waar. Het waren op 19 november 2021 de
bevlogen en liefdevolle woorden die A Rocha’s oprichter Peter Harris
uitsprak bij het vertrek van Embert Messelink als directeur van A Rocha
Nederland. Woorden die door Embert zelf van harte werden beaamd.
Meer dan 19 jaren geleden heeft Embert samen met zijn vrouw Petra
en enkele anderen van het eerste uur de Nederlandse tak van de
internationale natuurbeweging A Rocha opgericht. Na al die jaren is A
Rocha inmiddels een belangrijke groene stem in christelijk Nederland
geworden. Het bestuur van A Rocha Nederland is Embert en zijn familie
enorm dankbaar voor de zeer trouwe dienst die hij onder Gods zegen
heeft verricht.
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Wat maakt het dat iemand die vertrekt toch zonder enige
terughoudendheid deel wil blijven uitmaken van de wereldwijde A Rocha
familie? En dat wij dat allemaal willen? Het antwoord is dat zorg voor
de Schepping hoort bij het christelijk geloof. Ondanks de ellende in de
wereld, geeft Gods Geest hoop: ‘Maar wij kijken uit naar iets wat er nog
níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol
vertrouwen geduldig op’.
In die hoop kijken we naar de toekomst. De komst van Annemarthe
Westerbeek begin 2022 als nieuwe directeur van A Rocha Nederland
geeft veel vertrouwen. Onder haar leiding, in goed teamverband met
Martine van Wolfswinkel en Jacolien Vreugdenhil, kan de beweging die A
Rocha is verder groeien.
Voor je ligt het verslag van het jaar 2021. Met een schitterend beeld van
de vele fantastische activiteiten die zijn georganiseerd om christenen
en niet-christenen in beweging te brengen voor Gods Schepping. Het
bestuur van A Rocha Nederland is ontzettend dankbaar voor iedereen
die haar of zijn unieke bijdrage heeft geleverd in 2021.
Dank aan jou en dank aan God!
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Mede namens Debora van Boven en Age Fennema,

Harm Schoten
bestuursvoorzitter
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A Rocha Noord NL

A ROCHA NEDERLAND
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 naam komt uit Zuid-Portugal,
de plek waar A Rocha in 1983 begon. A Rocha
betekent ‘de rots’. Wereldwijd zetten we ons nu
in ruim twintig landen in voor natuurbehoud en
zorg voor klimaat en milieu.
Onze diepste motivatie om ons 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. Via onze 16 lokale
groepen leveren we 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. Iedereen is welkom om mee te genieten,
ontdekken, zorgen en beschermen

.
Steeds meer christenen maken zich zorgen over
de ruimte die de mens inneemt op deze aarde ten
koste van andere levende wezens. De gevolgen van
klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar.
A Rocha wil handelingsperspectief bieden aan
mensen om hier iets aan te doen. Dit doen we
door in kerken het gesprek over de zorg voor de
schepping aan te gaan en mensen inspiratie en
materialen aan te bieden om in de eigen omgeving
die zorg voor de schepping in praktijk te brengen.
Daarnaast zoeken we naar manieren om met
elkaar duurzaam, groen en eerlijk te leven, tot eer
van de Schepper en om recht te doen aan de héle
schepping.

A Rocha Dronten
A Rocha Zwolle
A Rocha Deventer
A Rocha Enschede

A Rocha Amersfoort
A Rocha
Utrecht

A Rocha Den Haag
A Rocha Groene Hart

A Rocha
Heuvelrug

Dorpsakker
De Parel

A Rocha Ede

A Rocha
Bennekom

A Rocha Gelderse poort
(Arnhem)

A Rocha Altena

A Rocha Zeeland

Via onze 16 lokale groepen leveren we
handen voor werk in de natuur.
Iedereen is welkom om mee te genieten,
ontdekken, zorgen en beschermen
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A ROCHA NEDERLAND: JAAROVERZICHT 2021
N AT U U R B E H O U D
In 2021 mochten we een nieuwe lokale groep
verwelkomen: A Rocha Dronten. Daarnaast
ging A Rocha Ede verder als zelfstandige lokale
groep, los van A Rocha Bennekom. Helaas moest
A Rocha Gelderse Poort na 13 jaar besluiten
ermee te stoppen – er was niet genoeg animo
en menskracht om het werk voort te zetten.
Dit brengt het huidige aantal lokale groepen
op 16. De A Rocha groepen zetten zich lokaal
in voor de beleving van de schoonheid van de
schepping en de bescherming van de natuur. Dit
varieert van natuurwerkdagen tot afvalraapacties
en van excursies en verwonderwandelingen
tot verhalenavonden. Hieronder een aantal
voorbeelden van het werk en de activiteiten van de
lokale groepen in 2021.

LOKALE GROEPEN
A Rocha Dorpsakker De Parel
Voor dorpsakker De Parel was 2021 een dynamisch
jaar. Ondanks corona was het met enige creativiteit
toch mogelijk met de ca. 20 vrijwilligers in de
tuin aan de slag te gaan. Aan het einde van een
productief seizoen werd het jaarlijkse oogstfeest
gevierd. Op deze zeer geslaagde ochtend blonk
de Parel uit in waar ze sterk in is: een open plaats
te zijn, waar iedereen welkom is zodat mensen en
gewassen tot groei en bloei komen.
Ook is De Parel op 16 april 2021 is een Heuvelrugtuin
geworden. Dit is een initiatief om het Nationaal
Park Utrechtse Heuvelrug te vergroten en zo de
biodiversiteit te bevorderen, door middel van het
aanplanten van inheemse planten in tuinen. Aan
de rand van de moestuin op De Parel zijn diverse
inheemse planten geplant, waarna er samen
met IVN een bordje werd geplaatst. Hiermee is de
Heuvelrug voorbeeldtuin officieel geopend.

A Rocha Dronten,
de jongste lokale groep

A Rocha Altena plant bomen
In het kader van ‘Plan Boom’ van Brabants
Landschap, Natuur en Milieufederatie Brabant en
IVN heeft A Rocha Altena in het voorjaar 2.100
boompjes ter beschikking gekregen. Met de bomen
werden bestaande houtsingels in ‘De Poort’ bij
Uitwijk verbreed en wordt zo een perceel in het
gebied omgevormd naar bos. Vrijwilligers van
A Rocha Altena deden het voorbereidende werk
voor het planten van de bomen, en op 27 maart
gingen de boompjes de grond in.

A Rocha Deventer plant bomen en struiken
Aan de rand van Deventer, op een plek waar
binnenkort een biologische melkveehouderij
gevestigd wordt, heeft A Rocha Deventer
in opdracht van het IJssellandschap
natuurvriendelijke heggen aangeplant met
sleedoorn en andere vlindervriendelijke struiken.
Aan het eind van het jaar werd bij Diepenveen
gemengd loofhout aangeplant om een zo natuurlijk
bos aan te leggen. Samen werden zo enkele
honderden bomen en struiken geplant.
A Rocha Enschede: podcast over vrijwilligers
in de natuur
Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in november
ging A Rocha Enschede aan het werk in het
Glanerveld om daar boompjes te verwijderen
in de heide. Een voorbeeld van het belang van
vrijwilligerswerk in de natuur. Hierover vertelt
vrijwilliger Rutger Scholtens in de podcast Natuur
Dichtbij, die tijdens de natuurwerkdag werd
opgenomen. Luister de podcast via Spotify.

A Rocha Noord Nederland
Voor A Rocha Noord Nederland betekent de World
Cleanup Day in september een schoonmaakactie
op Schiermonnikoog. Vanuit Assen gaat de groep
vrijwilligers de hele dag aan het werk op het
eiland. Zij gebruiken deze dag niet alleen om afval
te rapen, maar helpen in samenwerking met
Natuurmonumenten ook de duinvalleien open te
houden. Door de achteruitgang van het aantal
konijnen en de toegenomen hoeveelheid stikstof
groeien er te veel bramen en jonge boompjes. Na
een dag hard werken kan het gebied weer even
vooruit.

Opruimactie op Schiermonnikoog

A Rocha Utrecht: online boekbespreking
Op allerlei manieren vroeg het coronajaar 2021 om creatieve oplossingen. Zo belegde A Rocha
Utrecht twee avonden waarop het boek ‘Het groene hart van het geloof’ van Dave Bookless in
een online sessie werd besproken. De tweede avond schoof Dave Bookless zelf aan en ging hij
met de deelnemers in gesprek over zijn boek.
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ONDERZOEK & INVENTARISATIE

Kennis over de natuur en de veranderingen
daarin is van groot belang voor het meten van de
effectiviteit van maatregelen die worden genomen.
Regelmatig worden door leden van lokale groepen
dan ook inventarisaties gedaan. In 2021 werd de
vegetatie op Schor Alteklein in Zeeland in kaart
gebracht en vond daar ook monitoring van de
rugstreeppad plaats, dankzij Wijnand Lammers,
vaste vrijwilliger van A Rocha Zeeland
Een mooi voorbeeld van lokale samenwerking
is de inzet van A Rocha Heuvelrug voor de
Oude Begraafplaats in Veenendaal. Daar
werden nestkasten opgehangen, waarvan
in het broedseizoen het broedsucces werd
gemonitord. Ook werd door Carlo van de Weerd
een inventarisatie van de flora op de Oude
Begraafplaats gedaan, waarover een artikel
verscheen in het lokale magazine van IVN.

STAGE

Het natuurbeheerwerk van de lokale groepen
werd in het voorjaar van 2021 in kaart gebracht
door Margreet van Middelkoop, die dit deed in het
kader van haar eindstage voor de opleiding biologie
aan de Aeres Hogeschool. Zo kregen we meer
inzicht in de ligging en omvang van de gebieden
waar de lokale groepen werken, de (bijzondere)
soorten die er voorkomen en het effect van
de beheermaatregelen die de lokale groepen
uitvoeren. Ook hielp ze A Rocha Zwolle bij het
aanleggen van drijvende vlotjes als broedplek voor
de zwarte stern, en werd de ontwikkeling van de
nesten zorgvuldig gemonitord.

Natuurreis naar Frankrijk

NATUURREIS NAAR FRANKRIJK

World Cleanup Day
In 2021 deed A Rocha Nederland voor de
vierde keer mee aan World Cleanup Day.
Tien lokale groepen en negen kerken en
andere groepen gingen op zaterdag 18
september aan de slag in de buurt of in een
natuurgebied, om daar plastic en ander
zwerfafval op te ruimen.

In de herfstvakantie verbleven we een week
lang met zo’n 22 Nederlandse deelnemers in de
leeftijd van 14-68 jaar op het prachtige Domaine
les Courmettes. De ochtenden begonnen we
telkens samen, met een ontbijt en overdenking
(devotion time), waarin we met het Franse A Rocha
team nadachten over natuurbescherming,
zonde en vergeving en wat de Bijbel zegt over
omgang met de schepping. Daarna maakten
we dan bijvoorbeeld een natuurwandeling,
deden vrijwilligerswerk of bezochten de lokale
geitenboerderij waar kaas gemaakt wordt. ’s
Avonds kwamen we weer bij elkaar om van een
heerlijke maaltijd te genieten, bereid door de kok
van het A Rocha team. Na de maaltijd was er nog
een avondprogramma, waarvan de dansavond
en de nachtwandeling wel tot de hoogtepunten
behoorden.

Dankzij het werk van
A Rocha Peru is inmiddels negen
hectare grond herbebost met
inheemse soorten

STEUN AAN BOSAANPLANT PERU

A Rocha Nederland steunt waar mogelijk
projecten voor natuurbehoud in andere A Rocha
landen. In 2021 werd voor het tweede jaar op rij
herbebossing aan de kust van Peru ondersteund,
dankzij donaties van Aatop Milieu & Ruimte
en de Christelijke Gereformeerde Kerken. De
‘droge bossen’ langs de kust vormen een uniek
ecosysteem en zijn een thuis voor bijzondere
diersoorten. De lokale gemeenschap is betrokken
bij het herstel van de bossen, en maakt er op
duurzame wijze gebruik van.
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G E LO O F E N S C H E P P I N G
Laverend tussen de lockdowns door was het in
delen van 2021 gelukkig nog wel mogelijk om
lezingen en workshops te geven in kerken en
op scholen. De sprekers van A Rocha werden
uitgenodigd voor lezingen en preken in kerken,
op scholen en bij studentenverenigingen.
Hoogtepunten waren het Nationaal Religiedebat op
9 maart, waaraan Embert Messelink als directeur
van A Rocha een bijdrage aan mocht leveren, en de
studiedag voor predikanten, een initiatief van de
werkgroep ‘Eenvoudig leven’ en A Rocha Nederland.

Bijbelstudie over landbouw gepubliceerd
Een mooie aanvulling op de materialen die A Rocha
aanbiedt op de website is de in juni gepubliceerde
bijbelstudie ‘Goed boeren’. Deze werd geschreven
door Judith Westerink, als onderzoeker verbonden
aan Wageningen Universiteit en initiatiefnemer van
het netwerk Bijbel en landbouw. In samenwerking
met A Rocha stelt ze deze publicatie gratis
beschikbaar. De Bijbelstudie is te downloaden via
de A Rocha website.

EVENEMENTEN EN SAMENWERKING
A Rocha werkte in 2021 op diverse manieren
samen met partners.
Gebedsbijeenkomst voor het klimaat
Op 14 maart sloegen diverse organisaties en
kerken alarm voor het klimaat. Ter gelegenheid
daarvan organiseerde A Rocha samen met Micha
Nederland, GroeneKerken en de Laudato Sí alliantie
een gebedsdienst voor het klimaat, online via
YouTube. Voor deze gebedsdienst werd ook een
klimaatgebed geschreven.

Uitreiking Martine Vonk prijs
Tijdens Groen Gelovig werd voor het eerst de
Martine Vonk prijs uitgereikt, als erkenning en
aanmoediging van een organisatie, project of
individu die zich vanuit geloof inzet voor een
zorgzame omgang met de schepping. De prijs
werd dit jaar uitgereikt aan Cornelis en Carolien
Mosselman. Ze ontvingen de prijs vanwege hun
keuze om met hun boerenbedrijf over te schakelen
op biologische, regeneratieve landbouw. De
Martine Vonkprijs bestaat uit een kunstwerk van
Hannelieke van de Beek.

Groen Gelovig
Elke twee jaar participeert A Rocha in het
evenement GroenGelovig, dat dit jaar online
plaatsvond, op 28 en 29 mei. Het thema ‘Aarden’
werd ingevuld door diverse sprekers en (online)
seminars. In de week na 28 en 29 mei boden de
deelnemende organisaties workshops aan. A Rocha
werkte hierin samen met Micha Nederland.

LANCERING BOEK EN LESPAKKET EC

Studiedag Geloof & Duurzaamheid voor
predikanten
Op 14 oktober werd de eerste studiedag over
geloof en duurzaamheid voor predikanten en
kerkelijk werkers georganiseerd, in Amersfoort.
Dit in samenwerking met de werkgroep
‘Eenvoudig leven’, een initiatief van een aantal PKN
predikanten. De studiedag trok bijna 70 bezoekers.
A Rocha droeg o.a. bij met een workshop over
Groen Diaconaat.
Inspiratieweekend
Wat was het mooi en bijzonder om in juni weer een
inspiratieweekend te kunnen houden voor A Rocha
vrijwilligers en andere geïnteresseerden! Op 26 en
27 juni kwamen ca. 70 mensen bij elkaar bij de NEM
in Voorthuizen om samen de schepping te vieren.
Als spreker was toenmalig minister van LNV Carola
Schouten uitgenodigd. Onder leiding van Kees de
Heer gingen kinderen en volwassenen op zoek
naar zoveel mogelijk soorten planten en dieren
voor de 1000-soorten challenge. Het weekend
werd afgesloten met een prachtige viering in de
buitenlucht.
Onderzoek Jongeren, kerk en klimaat
In samenwerking met Tearfund, Micha Nederland,
Missie Nederland, EO en diverse andere partners
deed A Rocha onderzoek naar de verwachtingen
en zorgen van jongeren (15-25 jaar) over de
toekomst, met name rond klimaat en milieu. Ook
werd hen gevraagd wat volgens hen de rol van
de kerk zou moeten zijn in de klimaatcrisis en in
hoeverre de kerk hier al voldoende mee bezig is.
De uitkomsten van het onderzoek zijn gepubliceerd
door de partners en op te vragen bij A Rocha.

Justice Conference
Ook de Justice Conference werd dit jaar online
gehouden, op 30 oktober, onder het thema
‘herstel’. Klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe
sprak over herstel van de schepping en het belang
van het tegengaan van klimaatverandering.
A Rocha is partner van de Justice Conference.

Lancering duurzame bucketlist app
De duurzame bucketlist bestond al, maar sinds
november 2021 is er ook een duurzame bucketlist
app. De duurzame bucketlist en de app zijn een
initiatief van Stabilitas, Climate Stewards, Groene
Kerken, Micha Nederland en A Rocha Nederland.
De duurzame bucketlist en de app helpen mensen
op weg om stappen te zetten richting een
duurzame en eerlijke levensstijl, waarin zorg voor
de schepping centraal staat.

O-GIRL CHRISTI

Op 27 mei 2021 publiceerde Petra Crofton haar kinderboek ‘Het geheime dagboek van eco-girl
Christi’. Samen met A Rocha is daar een lespakket bij gemaakt, dat aansluit bij de hoofdpersoon
en de thema’s uit het boek. Het educatieve programma bestaat uit 16 themalessen over de
natuur, duurzaamheid en zorg voor de schepping. Op deze manier maken de kinderen kennis
met vragen rond wetenschap, schepping en klimaat. Het lespakket wordt kosteloos aangeboden
via de website www.lespakketchristi.nl. Sinds de lancering in mei is het lespakket in 2021 86 keer
gedownload
door christelijke basisscholen in Nederland en België.
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DUURZAAM LEVEN
Plastic Free February
De productie, het gebruik en de verwerking
van wegwerpplastic is in toenemende mate
een probleem voor natuur en milieu. Daarom
lanceerde A Rocha Nederland samen met Climate
Stewards Plastic Free February, een maand waarin
bezinning op ons gebruik van wegwerpplastic en
mogelijkheden tot vermindering daarvan centraal
staan. Ruim 200 mensen deden mee en ontvingen
elke week van februari een mail met informatie
en ideeën om plastic afval te beperken. Naast
Nederland deden ook A Rocha Uganda, Portugal en
Frankrijk mee aan Plastic Free February.

A Rocha Nederland lanceerde
samen met Climate Stewards
Plastic Free February
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Nature Challenge
In het voorjaar van 2021 werd voor de tweede
keer de Nature Challenge aangeboden. Via een
wekelijkse mail ontvingen deelnemers ideeën en
tips om zelf de natuur in de omgeving te volgen, te
bestuderen, ervan te genieten en ervoor te zorgen.
De Nature Challenge kreeg rond Kerst en Oud &
Nieuw een vervolg met de Winter Nature Challenge.

ORGANISATIE

CLIMATE STEWARDS

In oktober 2021 nam Embert Messelink afscheid
als directeur van A Rocha. Hij is sinds de oprichting
in 2003 betrokken geweest bij A Rocha Nederland,
waarvan de laatste 10 jaar als directeur.
In november werd bekendgemaakt dat
Annemarthe Westerbeek, toen nog coördinator
van Micha Nederland, de nieuwe directeur van
A Rocha Nederland zou worden.

Met het klimaatprogramma Climate Stewards
werkte A Rocha ook in 2021 aan het inspireren
om duurzamer te leven en de compensatie van
CO2 uitstoot. Compenseren gebeurde door bij
te dragen aan negen projecten in zes landen.
Ondanks de uitdagingen die de pandemie met
zich meebracht, liepen deze projecten goed. De
boomaanplantprojecten bij kerken en scholen in
zowel Tanzania en Kenia waren zo succesvol
dat nabijgelegen kerken en scholen graag
mee willen doen.

Het team van Climate Stewards Nederland is in
2021 uitgebreid met de aanstelling van Peter Jan
de Vries als realatiebeheerder, voor twee dagen
in de week. Daarnaast werkt hij als milieuadviseur
voor SIL International.
Het werk voor A Rocha Dorpsakker de Parel is
grotendeels overgenomen door Trudy Kool. Esther
Gijsbertsen is met haar gezin in Kenia, waar zij het
werk van A Rocha Kenia ondersteunen. Esther blijft
op afstand nog wel betrokken bij het werk van De
Parel in Amerongen.

In 2021 kreeg Climate Stewards een nieuwe
huisstijl en een nieuwe website. Ook klopten er
steeds meer christelijke organisaties aan die aan de
slag willen met het berekenen van hun ecologische
voetafdruk. Aan het einde van het jaar ging Peter
Jan de Vries bij Climate Stewards aan het werk als
relatiebeheerder - een welkome aanvulling aan het
Climate Stewards team.
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A ROCHA NEDERLAND: 2021 IN CIJFERS

16 LOKALE GROEPEN
46 NATUURWERKDAGEN
135 TUINWERKOCHTENDEN

7

EXCURSIES

3 HAGENPREKEN
21 SCHOONMAAKACTIES
15 INSPIRATIEAVONDEN / LEZINGEN:

2500

BOMEN
GEPLANT

CLIMATE STEWARDS:
2021 IN CIJFERS

9 PROJECTEN
6 LANDEN
10.264

TON CO2 GECOMPENSEERD DOOR CLIMATE
STEWARDS INTERNATIONAL (CSI)
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FINANCIEEL OVERZICHT
A ROCHA NEDERLAND 2021
Balans:

Inkomsten:
81.454

Activa:

Projecten

81.292

Vlottende activa

151.908

Climate Stewards

24.897

7.238

Overig

10.845

Vorderingen en overlopende
activa:

Totaal inkomsten

198.488

Totaal

159.146

Uitgaven:

Passiva:

Besteed aan doelstelling

16

Toelichting op staat van baten en lasten

Giften en schenkingen

Lokale groepen

14.086

Climate Stewards

31.598

Projecten binnenland

42.025

Projecten buitenland

23.319

Dorpsakker De Parel

14.033

Natuurweek

5.447

Totaal besteed aan doelstelling

130.508

Beheer en administratie

7.000

Werving baten

7.935

Overig

2.338

Totaal uitgaven

113.344

Vermogen

115.422

Bestemmingsreserves

30.759

Kortlopende schulden

12.966

Totaal

159.147

De inkomsten van A Rocha Nederland en Climate
Stewards laten al jaren een gestage groei zien. Ook
in 2021 liggen de inkomsten hoger dan het jaar
ervoor: van bijna 124.00 euro naar ruim 198.000
euro. De groei zit met name in de schenkingen,
die bestaan uit donaties, bedrijfsschenkingen en
collectes. Daarnaast is in 2021 meer dan 20.000
euro aan schenkingen binnen gekomen door
middel van een vriendenkringconstructie waardoor
Climate Stewards in personeel kon worden
versterkt. In 2021 is blijvend geïnvesteerd in een
projectmanager voor (met name binnenlandse)
projecten. De inkomsten voor Climate Stewards
(CO2-compensatie) waren dit jaar door de
gevolgen van de coronacrisis in vanaf 2020 lager
dan in 2020 zoals verwacht in 2020. De inkomsten
en uitgaven voor projecten in het buitenland zijn
aanzienlijk gestegen. Dat past in de visie van A
Rocha Nederland om toe te werken naar meer
betrokkenheid bij buitenlandse projecten van A
Rocha partners. A Rocha Nederland heeft zich
verbonden aan het Dry Forest Project van A Rocha
Peru. Met steun van een Nederlands bedrijf en de
diaconie van een koepel van kerken in Nederland
hebben we in 2021 een forse donatie aan dit
project kunnen doen. Ook 2022 zullen we hier
op blijven inzetten en lopen deze toezeggingen
door. De overhead van A Rocha is zeer beperkt:
90 procent van de uitgaven is besteed aan de
doelstelling. De kosten van beheer en administratie
en de kosten van werving baten zijn beperkt. Dit
alles is mogelijk door een klein, efficiënt werkende
werkorganisatie zonder kantoorruimte, waarin veel

ondersteunende taken door vrijwilligers worden
uitgevoerd. Salaris directeur: in 2021 bedroegen
de totale werkgeverslasten voor het salaris van
de directeur van A Rocha 21.935 euro voor een
parttime dienstverband (18 uur per week). Dit
bedrag is lager dan normaliter doordat de directeur
in september 2021 zijn functie heeft neergelegd
om elders werkzaam te zijn. De nieuwe directeur
kon pas per februari 2022 aan de slag. In de
tussentijd zijn de directietaken waargenomen door
de projectmanager.
Conclusie
A Rocha Nederland heeft 2021 kunnen afsluiten
met een batig saldo dat is toegevoegd aan de
reserves. Delen van deze reserves zijn overigens
geoormerkt voor de verschillende projecten (lokale
groepen, Climate Stewards, Mission Creation Care
en Dorpsakker De Parel). De financiële situatie van
A Rocha is opnieuw stabieler dan in voorgaande
jaren. Het eigen vermogen heeft het gewenste
niveau bereikt. Er is ruimte voor enige investeringen
in 2022 voor o.a. het aantrekken van een nieuwe
directeur voor 20 uur per week.
Volledige jaarrekening
Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de
Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via
nederland@arocha.org.
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Stichting A Rocha Nederland
Orinocodreef 5c
3563 ST Utrecht
Tel. 085 - 401 13 60
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)
Debora van Boven (secretaris)
Age Fennema (penningmeester)
Team
Annemarthe Westerbeek (directeur)
Martine van Wolfswinkel (projectleider)
Jacolien Vreugdenhil (communicatie)
Climate Stewards
Bert van der Woerd
Veraniek Veldstra
Peter Jan de Vries
Dorpsakker De Parel
Esther Gijsbertsen
Trudy Kool
EVS (vrijwilligers buitenland)
Lieske de Wilde

Colofon
website: www.arocha.nl
twitter: @ARochaNL
facebook: A Rocha Nederland
Instagram: @arochanederland
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal)
www.climatestewards.nl
(klimaatprogramma Climate Stewards)
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Lokale groepen
Altena: altena@arocha.org
Amerongen (Dorpsakker De Parel): dorpsakker.deparel@arocha.org
Amersfoort: amersfoort@arocha.org
Bennekom: bennekom@arocha.org
Ede: ede@arocha.org
Den Haag: denhaag@arocha.org
Deventer: deventer@arocha.org
Dronten: dronten@arocha.org
Enschede: enschede@arocha.org
Groene Hart (Gouda): groene.hart@arocha.org
Haarlem: haarlem@arocha.org
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org
Noord Nederland: assen@arocha.org
Utrecht: utrecht@arocha.org
Zeeland: zeeland@arocha.org
Zwolle: zwolle@arocha.org
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Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland

20

Naam

Stichting A Rocha Nederland

Adres

Orinocodreef 5c
3563 ST Utrecht

Telefoon

085 - 401 13 60

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
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