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Inleiding 

Eerst doen. Dat is kenmerkend voor A Rocha. We gaan voor impact, lokaal, landelijk of 

internationaal. We beheren en beschermen natuur. We creëren mooie kerktuinen. We doen 

onderzoek naar vleermuizen en vogels. We dragen bij aan afremming van klimaatverandering. 

En dan praten, dat doen we ook. Om anderen te inspireren. Omdat de vraag ‘waarom’ we dit 

allemaal doen belangrijk is. We praten in de kerken – want onze overtuiging is dat de aarde een 

geschenk van God is. En we praten ook daarbuiten: omdat het gesprek over waarden en geloof van 

belang is als het gaat om natuurbehoud. 

Trots op in 2016… 

- in 2016 zetten dertien Nederlandse A Rocha groepen zich in voor natuurbehoud. Ze adopteerden 
natuurgebieden en organiseerden vele tientallen natuurwerkdagen en andere activiteiten. 
- ongeveer honderd vaste vrijwilligers waren actief voor A Rocha Nederland. In totaal deden enkele 
duizenden mensen mee aan onze natuurwerkdagen en andere activiteiten. 
- in het voorjaar van 2016 lanceerden we een nieuwe programma: ‘Hart voor de schepping’, waarmee 
we kerken inspireren en ondersteunen om werk te maken van de natuur in kerktuin en –gebouw. De 
eerste vier pilots gingen van start. 
- ruim 11.500 euro besteedden we aan CO2-compensatie via projecten voor mens en natuur in 
Mexico, Kenia en Ghana. 
- wereldwijd werkte A Rocha in 2016 in twintig landen aan natuurbehoud, - onderzoek en duurzame 
ontwikkeling 
- A Rocha Zwolle ontving de vrijwilligersprijs van Landschap Overijssel 
- met de ChristenUnie en andere partners organiseerden we het drukbezochte GroenGelovig-congres 
 
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 
  



4 
 

Inhoudsopgave 
 
 
Hoofdstuk 1: Het verhaal van A Rocha    5 
 
Hoofdstuk 2: Lokale groepen     8 
 
Hoofdstuk 3: A Rocha landelijk     12 
 
Hoofdstuk 4: Climate Stewards     16 
 
Hoofdstuk 5: Organisatie en financieel draagvlak  18 
 
Hoofdstuk 6: Financieel verslag A Rocha Nederland  19 
 
Colofon        25 
 
Comité van Aanbeveling     26 
 
Samenvatting Stichtingsgegevens A Rocha Nederland  27 
  



5 
 

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 die er voor de schepping is door: 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.’ 

 

Paardenbloem. Tweede prijs fotowedstrijd Hart voor de schepping 2016. Foto: Sander van Barneveld.  



8 
 

Hoofdstuk 2: Lokale groepen 

A Rocha Nederland bestaat uit een groeiend netwerk van groepen die zich met de 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 inspireren ze om duurzaam te 

leven, onder andere door hun contacten met de lokale kerken. Eind 2016 waren er 13 lokale 

initiatieven. 

Nieuwe groepen 

In 2016 is A Rocha Altena uit de startblokken gekomen. A Rocha Altena verbond zich aan ‘De Poort’, 

een kleinschalig natuurgebied tegen het riviertje de Alm. Het gebied is privébezit en het beheer heeft 

de afgelopen jaren stil gelegen. A Rocha Altena heeft een visie ontwikkeld op het beheer en is 

intussen met verschillende natuurwerkdagen aan de slag geweest om de natuurwaarden te 

versterken. In samenwerking met ‘Stichting De Rotonde i.o.’ worden gericht mensen die vastgelopen 

zijn uitgenodigd om te helpen en tot rust te komen. 

 

 

Eerste publieksdag A Rocha Altena op natuurgebied De Poort, aan het riviertje de Alm. 
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Verkennende contacten over een A Rocha groep waren er in de loop van 2016 met contactpersonen 

in Haarlem. Begin 2017 is er in Haarlem een kick-off voor geïnteresseerden. 

Bestaande groepen  

De bestaande A Rocha groepen hebben in 2016 opnieuw hun beste beentje voorgezet: ze 

organiseerden vele tientallen natuurwerkdagen en andere activiteiten: rapen van zwerfvuil, 

excursies, inventarisaties, lezingen, workshops en hagenpreken. A Rocha deed mee met de Landelijke 

Natuurwerkdag en NLDoet.  

Een bijzondere verrassing was de vrijwilligersprijs die A Rocha Zwolle in 2016 kreeg. Deze prijs wordt 

jaarlijks uitgereikt door Landschap Overijssel. De jury had onder andere veel waardering voor de 

manier waarop A Rocha Zwolle geregeld vluchtelingen betrekt bij natuurbeheer in de omgeving van 

de stad. 

 

 

Bloedrode heidelibel tijdens inventarisatie natuurgebied Fransekamp, A Rocha Ede-Bennekom. 
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Vogeltelling in Zaans Rietveld bij Alphen aan den Rijn door A Rocha vrijwilliger Willem Scheres. 

 

Vuil rapen met hulp van vluchtelingen, maart 2016, A Rocha Zeeland. 
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A Rocha Zwolle ontvangt de jaarlijkse vrijwilligersprijs van Landschap Overijssel. 

 

Met kinderen hooien voor behoud orchideeën, Stolwijkse Boezem, A Rocha Groene Hart. 
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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. 

Nieuw: Hart voor de schepping 

A Rocha heeft in 2016 geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuw programma voor kerken: Hart 

voor de schepping. Met Hart voor de schepping biedt A Rocha: 

- online studiematerialen over de samenhang tussen geloof en zorg voor de schepping (verdieping) 
- formats en ondersteuning bij de organisatie van excursies, startzondagen etc. (beleving) 
- deskundig advies om de biodiversiteit in en om het kerkgebouw, de kerktuin of –gronden te 
versterken  (doen). 
 
Op http://hartvoordeschepping.arocha.nl is nu een uitgebreide database met verdiepingsmaterialen 

te vinden. Vier kerken deden in 2016 als pilot mee aan een van de onderdelen van Hart voor de 

schepping. Bij twee kerken werden kansen voor natuur in kaart gebracht en stappen gezet voor de 

realisatie van hogere natuurwaarden. De Haagse Morgensterkerk heeft intussen onder leiding van 

gemeentelid en A Rocha vrijwilliger Gijsbert Pellikaan een prachtige kerktuin met veel bloeiende 

planten aangelegd. De tuin is daarmee aantrekkelijk voor insecten en vlinders. 

 

 

Kerktuin Morgensterkerk in Den Haag, aangelegd met ondersteuning van het programma Hart voor 

de schepping. 

http://hartvoordeschepping.arocha.nl/
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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. Dertig mensen deden mee en zetten zich onder leiding van Natuurmonumenten in voor 

de natuur op Landgoed Eerde. 

 

Wakker worden op Landgoed Eerde. A Rocha Natuurweek, zomer 2016. 

 

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 die in het teken 

staat van inspiratie, ontmoeting en kennis delen.  In 2016 was er een netwerkmeeting in Rotterdam 

over Natuur in stad met Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur. Een tweede meeting in Velp was 

met A Rocha oprichter Peter Harris, die enkele dagen in Nederland was. 

Expertise voor natuurbehoud in het buitenland 

Ieder jaar zijn A Rocha vrijwilligers actief op buitenlandse projecten. In 2016 waren twee 

Nederlandse vrijwilligers langdurig actief in het buitenland. Zij assisteerden een groot deel van het 

jaar bij A Rocha projecten in Portugal en Frankrijk. 
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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. 

 

EVS-vrijwilligers onderzoeken de waterkwaliteit bij Quinta da Rocha, A Rocha Portugal. 

Natuurwandelingen 

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

een afwisselend programma van educatieve natuurwandelingen in eigen land. Met name de 

seizoenswandelingen van bioloog en natuurkenner Kees de Heer zijn in trek. 

Natuurretraite 

In samenwerking met Abdij Nieuw Sion bij Deventer organiseerde A Rocha een natuurretraite aan 

het einde van het jaar, gericht op christelijke spiritualiteit en zorg voor de schepping. 
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Natuurretraite A Rocha en Abdij Nieuw Sion, december 2016. 

Groengelovig 

In juni 2016 was de eerste editie van GroenGelovig, een initiatief van Carla Dik, Tweede Kamerlid 

voor de ChristenUnie. A Rocha was mede- initiatiefnemers van dit congres over geloof en 

duurzaamheid. Met partners Micha Nederland en Stabilitas B.V. lanceerde A Rocha de ‘duurzame 

bucketlist’. Dertien organisaties, waaronder Kerk in Actie, ChristenUnie, Tear, A Rocha en Micha, 

tekenden de ‘Groene Belofte’. Daarin staat onder meer: ‘omdat ons geloof groen is, nemen we als 

rentmeesters onze verantwoordelijkheid voor het beschermen en verzorgen van de Schepping’. 

 

Dertien organisaties, waaronder A Rocha, tekenden de ‘Groene Belofte’ tijdens het GroenGelovig-

congres, juni 2016. 
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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. 

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. 

Climate Stewards in 2016 

In 2016 organiseerde Climate Stewards een zogenoemde Carbon Fast tijdens de veertigdagentijd. 

Dagelijks kwam er een duurzame tip via Facebook en Twitter. Begin juni kwam Climate Stewards, in 

samenwerking met Micha Nederland en Stabilitas B.V., met de Duurzame Bucketlist. Deze werd 

gelanceerd op het ChristenUnie event GroenGelovig. Op de bucketlist – te downloaden via 

www.climatestewards.nl - staan 8 categorieën met duurzame tips en voorbeelden. De bucketlist is 

een hulpmiddel om je leven planmatig te verduurzamen. 

Climate Stewards ontwikkelde een flyer om de naamsbekendheid te vergroten. De flyer werd 

gemaakt in samenwerking met een duurzame drukker en gedrukt op FSC-papier. Samen met A Rocha 

was Climate Stewards aanwezig met een stand op de inspiratiedag Laudato Si' in Bennekom en de 

GroeneKerkenDag in Ede. 

In het najaar publiceerde Climate Stewards een nieuwe online-calculator: footprintr. Met deze 

calculator is het mogelijk een compleet beeld van je ecologische voetafdruk te krijgen. Je kon al de 

http://www.climatestewards.nl/
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impact van (vlieg)reizen en energieverbruik uitrekenen. Nu kun je ook kijken naar onderdelen als 

‘voedsel’, ‘afval en recycling’, ‘overheid en dienstverlening’ en ‘al het andere’. Om het wat 

makkelijker te maken staan onderaan de calculator 5 plaatjes; elk van deze plaatjes staat voor een 

karakter met een bepaalde leefstijl. Ben je benieuwd of jij het meeste lijkt op duurzame Dafne, 

bewuste Bert, doorsnee Doortje, makkelijke Maaike of onbezorgde Otto? Check footprintr.me. 

 

Duurzame bucketlist van Climate Stewards, gelanceerd op GroenGelovig. 

 

Per 2016 compenseert zendingsorganisatie 3xM de CO2 van alle vliegreizen via Climate Stewards. In 

de loop van de jaren heeft 3xM al diverse duurzaamheidsmaatregelen genomen. Dick Tillema, 

manager bedrijfsvoering bij 3xM: “Omdat wij voor onze wereldwijde projecten niet ontkomen aan 

vliegreizen, hebben we besloten dit jaar ook te starten met het compenseren van de CO2-uitstoot 

van al deze vliegkilometers. We doen dat via het klimaatprogramma Climate Stewards van 

partnerorganisatie A Rocha. Met deze stap zijn we als 3xM hard op weg een klimaatneutrale 

organisatie te worden.” 

Climate Stewards ontving in 2016 ruim 11.500 euro aan inkomsten voor CO2-compensatie. Dat is een 

aanzienlijke groei. In 2015 werd bijna 8.500 euro voor CO2-compensatie gedoneerd. In 

samenwerking met Climate Stewards Internationaal en de vaste partnerorganisaties worden de 

gelden besteed aan duurzame projecten. 
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Hoofdstuk 5: 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.  

In 2016 heeft A Rocha uit eigen middelen geïnvesteerd in het programma Hart voor de schepping, 

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.  

Door het wegvallen van enkele forse vaste giften is de financiële situatie van A Rocha kwetsbaar. A 

Rocha streeft naar een continuïteitsreserve ter hoogte van de vaste lasten van anderhalf jaar. 

Het aantal donateurs van A Rocha groeide in 2016 licht tot 470. Donateurs 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 2016 
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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. Het totaal aan schenkingen ligt ongeveer 3.000 euro lager dan in 2015. Dit is het 

gevolg van het wegvallen van enkele hoge vaste donaties. 

2. De inkomsten voor projecten liggen fors hoger. Dit is voor een groot deel te verklaren uit een 

investering vanuit het eigen vermogen van A Rocha in het programma Hart voor de 

schepping (ongeveer 9.000 euro).  

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. 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 natuurweek werd vrijwel geheel betaald uit de bijdragen van deelnemers. De uitgaven 

voor stages/vrijwilligers buitenland zijn mogelijk door speciaal voor deze doelen geworven 

donaties en subsidies.  

3. Salaris directeur: in 2016 bedroeg het salaris van de directeur van A Rocha 22.002 euro bruto 

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

betaald van 3.000 euro.  

Conclusie: 

A Rocha heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief saldo van ruim 3.700 euro. Wel is van belang 

te noemen dat aan de inkomstenkant 9.000 euro uit het eigen vermogen is ingebracht. De financiële 

situatie van A Rocha is stabiel, maar kwetsbaar. 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 ligt iets hoger dan in 2015, maar is nog altijd zeer beperkt: 89 procent van 

de baten is rechtstreeks naar de doelstelling gegaan. De kosten van de fondsenwerving bedragen 6 

procent van de totale baten van de fondsenwerving. De kosten van beheer en administratie liggen op 

twee 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. 

mailto:nederland@arocha.org
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Balans Stichting A Rocha Nederland per 31 december 2016 
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Staat van baten en lasten Climate Stewards Nederland 2016 
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Toelichting op staat van baten en lasten Climate Stewards 

In het overzicht is te zien dat er in 2016 ruim 11.500 euro is gedoneerd voor CO2-compensatie. Dat is 

een forse stijging, in 2015 werd ongeveer 8.500 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, 2017 dus. 

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: 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  
 
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 (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 
A Rocha Altena:  altena@arocha.org 
A Rocha Haarlem: haarlem@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:assen@arocha.org
mailto:enschede@arocha.org
mailto:bennekom@arocha.org
mailto:denhaag@arocha.org
mailto:altena@arocha.org
mailto: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 

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 94 

Aantal donateurs 470 

Aantal lokale groepen 13 
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http://www.climatestewards.nl/
http://www.facebook.nl/arochanederland
https://twitter.com/ARochaNL
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Golf met mens. Winnende foto van fotowedstrijd Hart voor de schepping 2016. Foto: Klaas 

Leerlooijer. 

 


