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Inleiding 

Het jaar 2015 was een jaar waarin duurzame ontwikkeling en zorg voor de schepping veel aandacht 

kregen. Paus Franciscus publiceerde halverwege het jaar zijn encycliek ‘Laudato Si’ over geloof en 

ecologie. En aan het einde van het jaar was er een belangrijke klimaatconferentie in Parijs. Geloof en 

de urgentie om goed voor deze aarde te zorgen kwamen nog nooit zo dicht bij elkaar. 

Als A Rocha toonden we op beide momenten onze betrokkenheid bij de zorg voor de schepping en 

klimaat. Op de dag dat de encycliek verscheen, kwam A Rocha Pro – netwerk van professionals in de 

natuurwereld – met een oproep aan kerken om zorg voor de schepping gestalte te geven. En rond de 

klimaatconferentie in Parijs waren afgevaardigden van ons klimaatprogramma Climate Stewards 

aanwezig met een programma over het christelijk geloof en de zorg voor klimaat. 

Zo grepen we in 2015 elke kans aan om onze boodschap binnen en buiten de kerk te laten horen. 

Maar belangrijker is wat we in de tussentijd in praktijk deden. Onze lokale groepen die het hele jaar 

door werkten aan natuurbeheer en –onderzoek en mensen enthousiast maakten voor lokale natuur. 

De bomen die we plantten via Climate Stewards, waardoor de wereld weer iets groener werd en 

biodiversiteit zich kon herstellen. De vrijwilligers in het buitenland, die met veel elan zich inzetten 

voor natuurbeschermingsprojecten van A Rocha of andere partners.  

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 

Een groene buurt, waar bewoners samen de wilgen knotten en weten wat er leeft en 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 dicht bij huis. Het is 

ook waardevolle natuur: de biodiversiteit in en rond dorp en stad is vaak hoger dan op het 

platteland. A Rocha 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 er in en ervan. We weten ons 

betrokken. Daarom willen we graag mee beheren, beschermen en onderzoeken. Door onze inzet 

geven we gestalte aan lokaal (mede)eigenaarschap van gebieden. We leveren de handen voor het 

werk en betrekken zoveel mogelijk mensen om het werk met ons te dragen. Dat is leuk en gezond 

voor onszelf en iedereen die meedoet: we komen buiten, ontmoeten elkaar als burgers van dezelfde 

plaats, vinden rust en lichaamsbeweging en delen kennis, inzichten en onze inspiratie om zorgzaam 

om te gaan met de schepping en duurzaam te leven. We werken graag samen met mensen en 

organisatie die met ons de zorg voor onze natuurlijke leefomgeving delen. 

Werkenderwijs willen we mensen enthousiast maken. Iedereen – jong en oud, met en zonder groene 

vingers, Nederlanders en nieuwe Nederlanders - is welkom om mee te beheren, te genieten, te 

ontdekken en te beschermen.  

 

A Rocha Den Haag: kinderen ontdekken waterbeestjes. 
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We gaan niet voor een maximale productie, maar voor een optimale combinatie van inzet, plezier, 

onderlinge inspiratie, ontmoeting en natuurbeleving. We denken daarnaast graag na over het 

‘waarom’ van natuurbehoud. Voor een goed gesprek daarover nemen we gerust wat extra tijd. 

 

A Rocha Enschede verwijdert opslag om natte heide open te houden. 

We doen ons werk graag goed en 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, duurzaamheid en bescherming. 

Zorgen voor de schepping is een mooie klus. We voelen ons verbonden met de gebieden waar we 

werken en dat verrijkt ons leven. We werken er met veel overtuiging en plezier aan. Tegelijk 

erkennen we dat zorg voor de schepping ook een uiterst uitdagende taak is, die ons als mensen voor 

een reusachtige opgave stelt. Onze impact op de aarde is veel te groot, we brengen de aarde schade 

toe door onze levensstijl. We committeren ons om duurzaam te leven. We investeren in natuur- en 

klimaatprogramma’s elders op aarde en geven zo gestalte aan de grote verantwoordelijkheid die we 

ervaren. 

Onze diepste motivatie is de Schepper zelf. Alles wat leeft en groeit en bloeit, bestaat allereerst voor 

Hem. Hij heeft de zorg daarover aan mensen toevertrouwd. Een goede omgang met landschap en 

natuur is daarom een normaal onderdeel van het christelijke leven. Als A Rocha dragen we er graag 

aan bij dat die zorg voor de schepping in de kerken gestalte krijgt. Een christelijk getuigenis 

impliceert liefde voor God, medemens en schepping. In ons leven met Jezus laten we de hoop die er 

voor de schepping is doorklinken: God houdt zijn aarde in stand en zal herstellen wat kapot en 

verstoord is. 



7 
 

Inbedding 

A Rocha is een christelijke natuurbeschermingsorganisatie. 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 19 landen wereldwijd. De vijf uitgangspunten van A Rocha zijn: 

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 de mensen heeft toevertrouwd. 
CONSERVATION: We doen onderzoek met het oog op bescherming en herstel van de natuur. 
Daarnaast vinden we natuureducatie - voor jong en oud - van groot belang. 
COMMUNITY: We willen vanuit onze toewijding aan God en aan de hele schepping goede relaties 
opbouwen met elkaar en met de mensen in onze leefomgeving. 
CROSS-CULTURAL: We gaan, lokaal en wereldwijd, uit van de inzichten en vaardigheden van 
verschillende culturen.  
COÖPERATION: We werken samen met tal van andere organisaties en individuen met wie we 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.’  

 

 

 

Natuurwerkdag A Rocha Heuvelrug op Landgoed Prattenburg. 



8 
 

Hoofdstuk 2: Lokale groepen 

A Rocha Nederland bestaat uit een groeiend netwerk van groepen die vanuit de christelijke 

gemeenschap betrokken zijn bij 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. Deze groepen geven volop gestalte aan 

de participatiesamenleving, in het bijzonder op het vlak van natuurbehoud. Daarnaast inspireren ze 

deelnemers tot een duurzaam leven. Eind 2015 waren er 13 lokale initiatieven. 

Nieuwe groepen 

In 2015 is A Rocha Den Haag helemaal uit de startblokken gekomen. Naast verschillende meetings 

over duurzaamheid, verbond A Rocha Den Haag zich in de loop van 2015 aan een eigen 

adoptiegebied: het gebied rond de Westduinplan in de duinen. Een prachtige plek met mooie 

natuurwaarden, die onmiddellijk tegen de bebouwde kom van de stad ligt. Intussen zijn er 

verschillende natuurwerkdagen geweest. 

Verkennende contacten over een A Rocha groep waren er in de loop van 2015 met contactpersonen 

in Haarlem, Rotterdam en de omgeving van Almkerk (Land van Altena).  

 

 

 

A Rocha Den Haag: vegetatiebeheer rond de Westduinplas. 
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Bestaande groepen  

Ook de bestaande A Rocha groepen zaten in 2015 niet stil. Zij organiseerden bijna zestig 

natuurwerkdagen en ruim 25 wandelingen / excursies. Verder verzorgden ze 10 keer een workshop 

of lezing en was er vijf keer een hagenpreek. Bijzondere evenementen waren een boomgaarddiner, 

een retraite en Sedermaaltijd. A Rocha Amersfoort inventariseerde alle broedvogels op Landgoed 

Coelhorst. Verschillende groepen haakten met eigen activiteiten aan bij landelijke evenementen als 

de Landelijke Natuurwerkdag, NLDoet en Earth Day. Bij een aantal natuurwerkdagen werden ook 

Syrische vluchtelingen betrokken. 

 

Hagenpreek A Rocha Amersfoort in de hoogstamboomgaard op Landgoed Coelhorst van 

Natuurmonumenten. 

Evaluatie 

A Rocha wil met de lokale groepen een bijdrage leveren aan natuurbehoud en daarmee zoveel 

mogelijk mensen inspireren om ook zorgzaam om te gaan met de schepping. Daarnaast wil A Rocha 

christenen aanmoedigen om hun geloof te verbinden met de zorg voor deze aarde. 

Het aantal activiteiten lag in 2015 hoger dan het jaar ervoor. Meer natuurwerkdagen en ook 

opvallend meer andere activiteiten. De hagenpreken worden door verschillende groepen 

georganiseerd en blijken erg gewaardeerd te worden. Een inspirerend moment voor de vele 

honderden deelnemers, die een preek over zorg voor de schepping hoorden en tegelijk ontdekten 

wat de lokale groep van A Rocha concreet doet op het vlak van natuurbehoud. Kortom: de lokale A 

Rocha groepen hebben in 2015 hun beste beentje voorgezet. 

De groei van het aantal groepen was in 2015 bescheiden. Den Haag ontwikkelde zich tot een stabiel 

initiatief. Contacten in Haarlem, Rotterdam en rond Almkerk betroffen eerste verkenningen die 

wellicht tot nieuwe initiatieven leiden. 
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Natuurwerkdag met hulp van Syrische vluchtelingen, initiatief A Rocha Zwolle in samenwerking met 

Landschap Overijssel, oktober 2015. 

 

Natuurwerkdag A Rocha Heuvelrug, november 2015. 
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Hoofdstuk 3: A Rocha landelijk 

Natuurweek 

Opnieuw was Landgoed Eerde de plek waar A Rocha in de zomer neerstreek om een week lang te 

kamperen, te genieten van de natuur, te werken aan natuurbeheer en na te denken over geloof en 

schepping. Ruim 40 mensen deden mee. 

 

Jongeren in actie. Beheer van de Regge-oever tijdens de A Rocha natuurweek op Landgoed Eerde. 

Themapakket voor kerken 

Voor de derde keer ontwikkelde A Rocha een themapakket voor kerken en bijbelstudiegroepen. Na 

‘What a wonderful world’ en ‘Stad in bloei’ kwam er dit jaar ‘Jezus en de aarde’, met onder andere 

een aansprekende preekschets van Reinier Sonneveld. Het pakket werd via de website gratis als 

download ter beschikking gesteld. 

A Rocha Pro 

A Rocha Pro is een netwerk van christenen die professioneel werken in de wereld van natuurbehoud. 

Een a twee keer per jaar brengt A Rocha deze groep samen op een netwerkmeeting. In 2015 was er 

een bijeenkomst in nationaal park Sallandse Heuvelrug, met speciale aandacht voor de 

natuurwaarden van dit heide- en bosgebied en een bezoek aan het nieuwe ecoduct bij Nijverdal. 
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Deze bijeenkomst werd gebruikt om een 

oproep aan de kerken voor te bereiden 

om zorg voor de schepping gestalte te 

geven, waarbij A Rocha Pro zich aanbood 

voor advies en ondersteuning. Deze 

oproep verscheen op 18 juni, de dag dat 

de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’ werd 

uitgegeven. De oproep werd als 

opiniebijdrage afgedrukt in het 

Nederlands Dagblad. Verder kreeg de 

oproep breed aandacht. Publiciteit was 

er onder andere in het Reformatorisch 

Dagblad, Grootnieuwsradio, Met het oog 

op morgen (radio 1), Dit is de Dag (radio 1) en de website van de Groene Kerken.  

Expertise voor natuurbehoud in het buitenland 

Ieder jaar zijn A Rocha vrijwilligers actief op buitenlandse projecten. In 2015 waren 7 Nederlandse 

vrijwilligers langdurig actief in het buitenland. Twee in Kenia (projectmanagement en organisatie 

wetenschappelijk werk bij A Rocha Kenia), twee in Portugal (taken op het vlak van natuuronderzoek, 

natuureducatie en ondersteuning bij A Rocha Portugal), een in Duitsland, een in Letland en een in 

Spanje. 

Een deel van de uitgezonden jongeren kon aan de slag dankzij een subsidie in het kader van de 

European Voluntary Service, een Europees vrijwilligersprogramma voor jongeren. A Rocha Nederland 

participeert hierin als zendorganisatie. EVS geeft jongeren een mooie gelegenheid om een bijdrage te 

leveren aan projecten in het buitenland, waarbij ze zelf hun allerlei vaardigheden kunnen ontplooien 

en verbreden. A Rocha Nederland zorgt voor de begeleiding en coaching gedurende de 

vrijwilligersperiode. 

 

 

 
Oproep A Rocha Pro aan kerken: 

 

‘We zijn als mensen afhankelijk van deze aarde. Maar 

wat we nu opeisen is meer dan wat de aarde kan 

geven. Het is nodig dat wij onze bescheiden plek weer 

vinden en innemen. Wij zien daarin al bemoedigende 

ontwikkelingen. Wij geloven dat kerken in dit proces 

onmisbaar zijn.’ 

Nederlandse vrijwilligers hielpen in 2015 

mee met onderzoek naar Stormvogeltjes 

bij A Rocha Portugal. 
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Vogels ringen in Kenia: onderzoek en educatie gaan hand in hand. 

Natuurreizen 

In samenwerking met Amarant Reizen zorgde de werkgroep Natuurreizen van A Rocha opnieuw voor 

een afwisselend programma van educatieve natuurwandelingen in eigen land. 

Evaluatie 

A Rocha Nederland wil een actieve bijdrage leveren aan de zorg voor onze natuurlijke leefomgeving 

en daarmee anderen – binnen en buiten de kerken – stimuleren om zorgzaam met de schepping te 

leven. 

In 2015 was het themapakket ‘Jezus en de aarde’ een belangrijk product. Het themapakket is online 

te downloaden, hetgeen honderden keren is gebeurd. Daarnaast startte A Rocha in 2015 de 

voorbereidingen voor een nieuw programma onder de noemer ‘Hart voor de schepping’. Dit 

programma wordt in 2016 gelanceerd en richt zich op kerken met concreet aanbod van materialen 

en advies. 

A Rocha draagt bij aan christelijke bezinning op scheppingszorg door publicaties en spreekbeurten. In 

2015 sprong onder andere de publiciteit rond de oproep aan kerken van A Rocha Pro in het oog. Een 

aantal keren gaf A Rocha commentaar op actuele duurzaamheidsontwikkelingen op de zender 

Grootnieuwsradio.  

A Rocha verzorgde lezingen op biologisch boerenbedrijf Hoogeveld in Eelde, het 

Kloosterboerderijfestival op de Eemlandhoeve in Bunschoten, voor de Lucasorde en voor 

theologiestudenten van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Er was ook een inhoudelijke bijdrage 

aan een pelgrimswandeling van retraitecentrum De Spil.  
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Verder was er inhoudelijke samenwerking met het radio 1-programma Dit is de Dag (EO). Tien keer 

verzorgde A Rocha de rubriek ‘Natuur op 1’ op zaterdagavond, waarin interessante 

wetenswaardigheden uit de natuur voor een breed publiek worden belicht. 

 

Themapakket A Rocha 2015: 

Jezus en de aarde. 
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Hoofdstuk 4: 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 tips om duurzaam te leven. Donaties zijn gebruikt 

voor de projecten van A Rocha in Ghana, Paradigm in Kenia en Scolel'Te in Mexico.  

Ghana 

Climate Stewards zet via A Rocha Ghana op kleine schaal boomaanplantprojecten op in Midden-en 

Noord-Ghana en beheert deze. Het gaat bij die projecten om opslag van koolstof, het verbeteren van 

de lokale economie en herstel van biodiversiteit. De projecten bieden werkgelegenheid, stabiliteit en 

verbetering van ecosysteem. Ook zorgen ze voor minder erosie, bescherming van stroomgebieden, 

schaduw voor gewassen, habitat voor wilde dieren, duurzame brandstof- en houtproducten, 

voedingsproducten en veevoeder. Een ander doel van het programma is het creëren van 

betrokkenheid en onderwijs van belanghebbenden in leren omgaan met situaties als gevolg van 

klimaatverandering. 

Kenia 

Verder ondersteunt Climate Stewards in Kenia onze partner Paradigm bij het leveren van zuinig kook-

stoves, waterfilters en zonne-verlichting. Vrouwen en kinderen hoeven dankzij deze support minder 

tijd te besteden aan het verzamelen van hout. Zo besparen zij geld, neemt hun besteedbaar inkomen 

toe en verbetert hun gezondheid. 

 

Energiezuinige kook-stove vermindert gebruik van hout, houtkap en aantasting biodiversiteit. 
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Mexico 

Tot slot werkt Climate Stewards samen met Scolel’te in het zuiden van Mexico. Deze partner 

ondersteunt kleine boeren. Zij worden financieel geholpen om inheemse bossen te behouden, te 

beheren en uit te breiden door middel van agrobosbouw. Door 25 verschillende boomsoorten aan te 

planten worden nieuwe leefgebieden voor dieren ontwikkeld, stroomgebieden van rivieren 

beschermd en krijgen lokale gemeenschappen mogelijkheden om in hun bestaan te voorzien. 

Samenwerking en uitwisseling 

Het jaar 2015 stond voor ons vooral in het teken van ontmoeting. Zo zijn we in april naar Nunney in 

Engeland afgereisd om onze Britse collega's te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en de 

samenwerking te versterken. In juni hebben we deelgenomen aan het Forum van A Rocha 

Internationaal in Portugal. Tijdens de conferentie is er een oriënterend gesprek geweest over het 

organiseren van en deelnemen aan nevenactiviteiten van de klimaattop in Parijs eind 2015.  

Klimaattop 

Vanuit Climate Stewards Nederland hebben we een sponsoractie georganiseerd om de kosten van de 

reis naar Parijs te bekostigen en extra bomen te planten. In aanloop naar Parijs is er promotiewerk 

verricht via sociale media, radio en ontmoetingen tijdens activiteiten als de Klimaatloop. 

Na de aanslagen in Parijs werden een deel van de nevenactiviteiten geannuleerd, waardoor onze 

planning omgegooid moest worden. We hebben niet meegelopen met een mars in Parijs, maar met 

de Klimaatparade in Amsterdam. De nevenactiviteiten in het tweede weekend van de klimaattop in 

Parijs hebben we wel kunnen bezoeken, wat waardevolle contacten heeft opgeleverd.  

 

Climate Stewards aanwezig bij de klimaatparade in Amsterdam. 
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CO2-compensatie 

De inkomsten van Climate Stewards in 2015 zijn wederom hoger dan het jaar daarvoor. In totaal is er 

€8.500 euro ontvangen voor CO2-compensatie. Naast donaties van privépersonen is de jaarlijkse 

substantiële bijdrage van Amarant Reizen vermeldenswaardig. Amarant compenseert daarmee de 

CO2 van alle reizen die zij aanbiedt. Een financieel overzicht staat op pagina 23. 

 

 

 

Team Climate Stewards Nederland en UK bijeen in Nunney, Engeland.  
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Hoofdstuk 5: organisatie en financieel draagvlak 

A Rocha Nederland is een stichting met een halftime directeur en bijna negentig 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. De directeur houdt voeling 

met de ontwikkelingen door geregeld contact. 

In 2015 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het programma Hart voor de schepping, 

waarmee A Rocha zich op kerken richt. A Rocha investeert uit haar reserves in dit programma, 

waarvoor een medewerker voor vijf uur in de week is aangetrokken. Alle andere programma’s – 

natuurwerkweek, A Rocha Pro, stages/vrijwilligers buitenland en Climate Stewards – draaien op de 

inzet van vrijwilligers, die door de directeur worden aangestuurd. 

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, een 

persoonlijke vriendenkring van de directeur en enkele subsidies. Projecten als de natuurweken en de 

netwerkbijeenkomsten van A Rocha Pro bedruipen zich financieel door een bijdrage van de 

deelnemers.  

A Rocha Nederland staat nu twee jaar financieel op eigen benen. De financiële situatie is stabiel, 

maar ook kwetsbaar. A Rocha streeft naar een blijvende continuïteitsreserve van anderhalf jaar de 

vaste kosten. 

Het aantal donateurs van A Rocha was in 2015 stabiel rond 450. Zij ontvangen twee maal per jaar de 

A Rocha nieuwsbrief. Door het jaar heen blijven alle geïnteresseerden op de hoogte via nieuwsmails, 

facebook en twitter.  
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Hoofdstuk 6: financieel verslag A Rocha Nederland 

Verkorte staat van baten en lasten 2015 
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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 en 

collectes. De totale baten liggen iets lager dan in 2014. De inkomsten uit algemene 

schenkingen lagen iets lager, de inkomsten uit collecten fors lager (in 2014 waren er enkele 

bijzondere collecten, die in 2015 niet herhaald werden). 

2. De inkomsten uit projecten laten opnieuw een mooie stijging zien. Voor een goed deel heeft 

de stijging betrekking op speciaal geworven fondsen ter ondersteuning van A Rocha Kenia en 

A Rocha Portugal. Mede door deze bijdragen hebben Nederlanders bij beide 

partnerorganisatie kennis en expertise kunnen inzetten. Verder valt onder dit bedrag de 

vergoeding voor een groter aantal betaalde diensten als workshops, lezingen en een 

broedvogelinventarisatie, als ook een subsidie voor het themapakket voor kerken. 

Toelichting lasten: 

1. A Rocha heeft voor het eerst alle lasten onderverdeeld in 7 programma’s die rechtstreeks 

onder de doelstelling van A Rocha vallen: natuurwerkweek, lokale groepen, Climate 

Stewards, Kenia, stages/vrijwilligers buitenland, A Rocha Pro en Hart voor de Schepping. 

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 natuurwerkweek werd geheel betaald uit de bijdragen van deelnemers. De uitgaven voor 

Kenia en voor stages/vrijwilligers buitenland zijn mogelijk door speciaal voor deze doelen 

geworven donaties en subsidies.  

3. Salaris directeur: in 2015 bedroeg het salaris van de directeur van A Rocha 21.482 euro bruto 

voor een halftime dienstverband (18 uur per week). Daarnaast is een pensioenpremie 

betaald van 2.885 euro.  

Conclusie: 

A Rocha heeft het jaar 2015 afgesloten met een gering negatief saldo van 291 euro. De financiële 

situatie is stabiel, maar kwetsbaar. Een robuustere stroom van inkomsten is nodig voor de komende 

jaren. A Rocha heeft tot dusver haar reserves nauwelijks hoeven aanspreken, maar de verwachting is 

dat dat de komende jaren wel nodig is. 

De huidige staat van baten en lasten maakt voor het eerst de overhead van A Rocha inzichtelijk. Die 

overhead is zeer beperkt: 97 procent van de baten is rechtstreeks naar de doelstelling gegaan. Dit is 

mogelijk door een beperkte werkorganisatie van een halftime directeur, in de laatste maanden van 

2015 aangevuld met een medewerker voor 5 uur in de week. Veel ondersteunende taken worden 

door vrijwilligers uitgevoerd. Ook de kosten van eigen fondsenwerving (2 procent) zijn zeer beperkt. 

Volledige jaarrekening  

Desgewenst kan de volledige jaarrekening bij de Stichting A Rocha Nederland worden opgevraagd via 

nederland@arocha.org. 

mailto:nederland@arocha.org
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Balans Stichting A Rocha Nederland per 31 december 2015 
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Staat van baten en lasten Climate Stewards Nederland 2015 

 

 

Toelichting op staat van baten en lasten Climate Stewards 

In het overzicht is te zien dat er in 2015 bijna 8500 euro is gedoneerd voor CO2-compensatie. Dat is 

opnieuw een stijging, in 2014 werd ongeveer achtduizend euro gedoneerd. 

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 overboeking 

vindt regulier plaats in het volgende jaar, 2016 dus. 

In 2016 zijn verder fondsen geworven voor aanwezigheid van Climate Stewards bij de 

klimaatconferentie COP21. De inkomsten hiervan dekken de uitgaven ruimschoots, het restant gaat 

naar CO2-compensatie. 

Daarnaast zijn er inkomsten die specifiek gedoneerd worden ten behoeve van 

vrijwilligersvergoedingen voor Climate Stewards. Tot slot heeft A Rocha Nederland een bijdrage voor 

onkosten gedoneerd. 
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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: NL94INGB0009476780  
 
Bankrekening Climate Stewards:  
Climatestewards.nl, Amersfoort.  
IBAN: NL92INGB0003378523 
 
Bestuur  
Jan van der Stoep (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  
 
Natuurreizen  
Ineke Blijleven  
 
Hart voor de schepping 
Jaap Gijsbertsen 
 
Lokale groepen  
Gelderse Poort (Arnhem): gelderse.poort@arocha.org 
Heuvelrug (Veenendaal): heuvelrug@arocha.org 
Amersfoort: amersfoort@arocha.org 
Deventer: deventer@arocha.org 
Groene Hart: groene.hart@arocha.org 
Zeeland: zeeland@arocha.org 
Zwolle: zwolle@arocha.org 
Assen: arocha.noordnl@gmail.com 
Enschede: enschede@arocha.org 
Ede-Bennekom: bennekom@arocha.org 
Den Haag: denhaag@arocha.org 
A Rocha Altena:  altena@arocha.org 
 

mailto:gelderse.poort@arocha.org
mailto:heuvelrug@arocha.org
mailto:amersfoort@arocha.org
mailto:deventer@arocha.org
mailto:groene.hart@arocha.org
mailto:zeeland@arocha.org
mailto:zwolle@arocha.org
mailto:arocha.noordnl@gmail.com
mailto:enschede@arocha.org
mailto:bennekom@arocha.org
mailto:denhaag@arocha.org
mailto:altena@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 
 
 

 

Educatief moment tijdens Landelijke Natuurwerkdag met A Rocha Ede-Bennekom op de Fransekamp. 
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Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland 

 

Naam Stichting A Rocha Nederland 

Adres Leonorestraat 11 

3816 SR Amersfoort 

Telefoon 033 472 67 22 

E-mail nederland@arocha.org  

Websites http://www.arocha.nl 
http://www.climatestewards.nl 
http://www.facebook.nl/arochanederland 
https://twitter.com/ARochaNL 

Jaar van oprichting in NL 2003 

KvK 32095673 

Bankrekeningnummer NL94 INGB 0009 4767 80 (A Rocha Nederland) 
NL92 INGB 0003 3785 23 (Climate Stewards) 

Aantal vrijwilligers 87 

Aantal donateurs 443 

Aantal lokale groepen 12 

 

 

 

  

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

