
Jaarverslag 2021
Stichting Transformed



Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1. Missie en Doelstelling van de organisatie 4

2. Bestuur en organisatie 4

3. Visie en Cultuur 5

4. Samenvatting activiteiten 5

5. Toelichting op de Jaarrekening 2021 7

6. Kijken naar 2022 7

Bijlage: Jaarrekening 2021

2



Voorwoord

Het jaar 2021: dat was het jaar waarin de oprichters van stichting Transformed afscheid
namen. Het was ook opnieuw een jaar waarin Corona een grote rol speelde in onze
maatschappij. Dit maakte dat we met elkaar ook voor andere vraagstukken kwamen te
staan: Wat voegen we nog toe, zitten we nog op de juiste koers? Hoe is het gesteld met
onze beweging? Zijn we nog steeds tevreden met de cultuur die er ontstaan is? Maar
bovenal: wat wil God nog met Transformed?
En zo werd 2021 een jaar van bezinning, oude zaken opruimen en ruimte maken voor het
nieuwe.

En in dit alles hebben we ervaren, dat God trouw is!

Dit jaarverslag 2021 geeft een samenvatting over onze missie, activiteiten, en hoe we het
als Transformed georganiseerd hebben. Verder is als bijlage de Jaarrekening opgenomen.

Vriendelijke groet,
Leiderschapsteam Transformed

Rutger en Athalja Barneveld
Michiel en Corien Koers
Gijs en Melissa Wessels
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1) Missie en Doelstellingen

Mission Statement van Transformed: Stichting Transformed wil een invloedrijke, relevante
en dynamische beweging zijn in Twente om transformatie te bewerkstelligen in het leven van
jongeren door de kracht van de Heilige Geest. Alleen Jezus Christus kan herstel, waarde en
bestemming in God de Vader geven.

In de statuten van 2012 wordt de volgende doelstelling en de middelen van de Stichting
beschreven:

DOEL
Artikel 3. De stichting heeft ten doel: Actief en in dienstverlening mede te werken aan de
verspreiding van het evangelie onder jongeren, in de ruimste zin des woords en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.

MIDDELEN
Artikel 4. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het zelf organiseren of uitbesteden van activiteiten en bijeenkomsten, het geven van
trainingen, ondersteunen van christelijk werk en andere mogelijke middelen die daartoe
bevorderlijk zijn in de ruimste zin des woords, om zo te werken aan de verwezenlijking van
het hierboven onder artikel 3 genoemde doel;
b. Publiciteit maken voor het werk

De activiteiten van Transformed in 2021 zijn afgestemd op het Meerjarenplan 2018-2022.

2) Bestuur en organisatie

Het eerste half jaar bestond het bestuur uit Michiel Koers
(voorzitter), Athalja Barneveld-De Jong (secretaris),
Bernice van de Vrede - Harbers (Penningmeester).
Halverwege 2021 heeft Bernice haar rol als
penningmeester overgedragen aan Gijs Wessels.
In juni 2021 hebben Sander en Corina van Dijk afscheid
genomen van de stichting.
Het dagelijks leiderschapsteam bestaat sindsdien uit;
Rutger en Athalja Barneveld, Michiel en Corien Koers en Gijs en Melissa Wessels. Onder
het leiderschapsteam bevinden zich teamleiders die elk hun eigen team van vrijwilligers
aansturen en toerusten.
In totaal kent Transformed zo’n 40 vaste vrijwilligers.
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3) Visie en Cultuur

Zoals al gezegd was 2021 een jaar van bezinning, opruimen en ruimte maken.
Als leidersteam hebben we de cultuur binnen de stichting goed onder de loep genomen.
Voelen alle vrijwilligers zich gezien, is er een veilig klimaat, ervaart men ruimte zich te
ontwikkelen?
Gesprekken met huidige en oude vrijwilligers volgend en gaven een goed beeld van hoe de
cultuur binnen de stichting is. Hieruit zijn nieuwe kernwaarden in ontwikkeling met als
hoofdpunt dat we een beweging willen zijn van relatie en niet zozeer van organisatie.
Een beweging die denkt vanuit de groei en ontwikkeling van de jongeren en minder vanuit
wat er georganiseerd moet worden. Dus meer wie is ons toevertrouwd, ipv van wat is ons
toevertrouwd.

Daarnaast ontdekten we een enorme behoefte bij onze doelgroep naar community en
verbinding. Meer dan ooit merken we dat jongeren ernaar verlangen gezien te worden.
De grootsheid, maakbaarheid en snelheid van de dingen in hun wereld, vergroot de
eenzaamheid en depressie onder jongeren.
We ervaren sterk dat we meer een stichting moeten worden die bekend staat om hun
community, waarbinnen jongeren echt en rauw mogen zijn en waar ze gezien en gehoord
worden.
Waar we voorgaande jaren de focus hadden op grootse events en een spetterende show,
zullen we de komende jaren de focus leggen op verbinding en echtheid. Versterken van
relaties onderling en jongeren aanmoedigen zich te verbinden met andere jongeren. Als
stichting zullen we dit voorleven bij onze vrijwilligers en door het ontwikkelen van Tribes
(kleine groepen) naast onze events.

4) Samenvatting activiteiten
Ondanks het beperkt samen kunnen komen door Corona, hebben we toch
verschillende activiteiten aan kunnen bieden aan onze jongeren.

Events
- Voor de zomer: 4 keer

meetings via livestream en
met watch party (groepjes
jongeren die samen
keken).

- Na de zomer: drie keer live
meetings in de Kroeze
Danne

Media
Stichting Transformed werkt
samen met stichting Heartbeat
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Nederland aan het produceren van media die onze missie ondersteunt. Samen hebben we
het volgende gedaan:

- 23 video’s gepubliceerd op YouTube. Deze kregen bijna 23.000 views
- 32.000 unieke bezoekers verwelkomt op de website
- 82.000 mensen bereikt op Facebook en 52.000 op instagram

Pure Heart
- Cursus afgerond: 35 lessen, totaal zo’n 80 video’s
- Begin 2022 gelanceerd, nu al zo’n 140 deelnemers

Na ruim 1,5 jaar schaven en schrijven is eindelijk de anti-porno-cursus Pure Heart klaar. In
samenwerking met Heartbeat Nederland en Purity4life is deze (online)cursus geschreven
speciaal voor jongeren! De cursus is goed ontvangen en we zien uit naar wat God wil doen
door de cursus heen in de levens van jongeren.

5) Toelichting op de Jaarrekening 2021

Baten
We zijn enorm dankbaar voor alle giftgevers en ambassadeurs die ons maand in maand uit
steunen met gaven die wij kunnen inzetten om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren
en doorontwikkelen.

Giften
In 2021 hebben we in totaal €94.667 giften ontvangen. In vergelijking met 2020 hebben we
een afname van €10.559. We zien hierbij dat op alle vlakken de giften zijn afgenomen qua
bedragen. Wel zien we een kleine groei in het aantal giftengevers.

Er zijn in 2021 in totaal 54 aanmeldingen en 50 afmeldingen. Maar door afname van het
aantal giftengevers in 2020 (door Covid-19) is dat nog niet terug te zien in de jaarcijfers.

Lasten
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Stichting Heartbeat is een belangrijke partner voor Transformed. Wij huren ze in voor het
verzorgen van oa de media, de worship, techniek en daarnaast huren we van Heartbeat de
kantoorruimte.

Medewerkers in loondienst
In 2021 heeft Stichting Transformed twee medewerkers in loondienst.

Covid-19
Door Covid-19 hebben wij verschillende evenementen moeten afgelasten. Daardoor hebben
we minder kosten gemaakt op het gebied van medewerkers, accommodatie en PR en
marketing.

Resultaat

We hebben in het jaar 2021 minder binnengekregen dan er uitgegeven is. Daardoor is het
resultaat -€4200. Doordat we in 2020 een goed jaar hebben gedraaid is dit geen probleem.

6) Kijken naar 2022

Met hernieuwde visie en een diep verlangen om jongeren met elkaar te verbinden, zien we
uit naar 2022. Hieronder volgt een klein overzicht van de te organiseren events.

Maandelijkse meetings:
Elke maand hopen we weer een event te kunnen organiseren in de Kroeze Danne. Dit keer
onder een nieuwe naam; Tribe Nights
Avonden waarin we jongeren met elkaar te laten verbinden, ruimte voor interactie, worship,
prediking en persoonlijke aandacht. De doelgroep 16-28 jaar zal dit jaar sterker neer worden
gezet door de avonden nog meer toe te spitsen op deze leeftijdsgroep.

Samenwerking:
In samenwerking met de band Heartbeat Worship zullen we op verschillende plekken
dienen. O.a. Worship Marathon, Build my church, Presence en Compassion.
Daarnaast zijn we opnieuw uitgenodigd aan tafel te gaan met Youth.Opwekking om te kijken
in hoeverre wij hen kunnen ondersteunen/ mee kunnen werken in hun landelijke bediening.
Warme banden liggen er met Royal Mission, in zowel sprekers, onderwijs en afstemmen en
versterken van elkaars bedieningen.
Daarnaast werken we samen met verschillende bijbelscholen.
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BIJLAGE:

Jaarrekening per 31 december 2021

Stichting Transformed
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Inhoud:
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Winst- en verliesrekening per 31 december 2021

Ondertekening bestuursleden
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Stichting Transformed

Balans per 31 december 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Bezittingen/inventaris -€                                 

Vlottende activa

Debiteuren 100,00€                                                    3.477,00€                                -€                            

Lening stichting Heartbeat Nederland 5.000,00€                                                 5.000,00€                                5.000€                        

Liquide middelen 14.685,76€                                               16.157,51€                              930€                           

TOTAAL 19.785,76€                                               24.634,51€                              5.930€                        

Passiva 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Eigen Vermogen

Kapitaal 23.631,82€                                               4.888,15€                                6.304€                        

Resultaat Transformed -4.258,06€                                                18.743,67€                              -1.416€                      

Vreemd Vermogen

Overige kortlopende schulden

Leef bijeenkomsten (per saldo) -€                                                           246,69€                                   -€                                 

Loonheffing november december 412,00€                                                    756,00€                                   1.042€                        

TOTAAL 19.785,76                                                 24.634,51                                5.930€                        

-                                                             



Stichting Transformed

Winst- en verliesrekening per 31 december 2021

Baten 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Giften 36.047,87€                                        42.491,61€                29.198,05€                 

Giften: vrienden van Transformed 23.756,50€                                        25.421,50€                30.224,00€                 

Giften: vrienden van Transformed (eenmalig) 1.030,06€                                          1.670,00€                  6.585,00€                   

Giften: geoormerkte, zoals: 

Heartbeat Nederland 12.738,00€                                       13.666,00€               17.433,00€                

Heartbeat NL (eenmalig) 2.339,50€                                         100,00€                     2.625,00€                  

Big Event

Heartbeat Worship 1.355,00€                                         1.527,50€                  2.335,50€                  

Heartbeat Media 2.830,00€                                         1.460,00€                  8.337,50€                  

Heartbeat Media (eenmalig) -€                                                   100,00€                     4.327,78€                  

Transformed Asielzoekers 110,00€                                             279,75€                     120,00€                      

Vriend van Pure Heart 90,00€                                               

Giften: ambassadeurs van Transformed/HB 16.028,00€                                        21.478,00€                14.355,00€                 

Giften via incasso-batch/storno's -1.657,50€                                         -2.096,00€                 -10.315,00€                

Giften: collectes (incl buiten Transformed) 2.491,13€                                          1.371,77€                  6.847,08€                   

Overige opbrengsten, sprekersteam 0,01€                                                  -€                             360,00€                       

Overige giften/Café 55,00€                                                -€                             -€                             

Totaal baten 97.213,57€                                        107.470,13€              112.432,91€               

Lasten
Aankleding 4,20€                                                  320,59€                      319,45€                       

Creatieve Expressie

Multimedia (camera) 5,37€                          401,50€                       

Techniek en Band 50,00€                                                

Kosten Asielzoekers 50,00€                        

Nazorg cursuskosten 910,00€                                              

Sprekers- en artiestenvergoeding 1.046,72€                                          3.365,80€                  1.049,98€                   

Organisatiekosten Big Event Festival 10.900,00€                

Goede doelen: Overige 2.100,00€                                          1.040,00€                   

Goede doelen: Compassion 481,00€                                              476,00€                      456,00€                       

Goede doelen: Stichting Vrienden van Gerechtigheid 623,00€                                              

Facturatie van Heartbeat Nederland 40.738,75€                                        30.110,00€                39.200,00€                 

Netto loon (incl vakantiegeld reservering) 24.248,45€                                        18.499,65€                8.400,00€                   

Loonheffingen 7.122,00€                                          7.286,00€                  4.290,00€                   

Wet Tegemoetkoming Loonkosten -122,00€                                            

Uitkering UWV -14.146,68€               

Vergoeding vrijwilligers 18.702,67€                                        20.396,88€                20.939,41€                 

Onkosten Ingehuurd personeel 100,00€                      725,52€                       

Leiderschapsteam 84,00€                                                1.253,22€                  4.857,66€                   

Medewerkerskosten incl eten en reiskosten 509,30€                                              683,18€                      3.338,64€                   

Bedankjes/ stimulans 283,16€                                              140,25€                      192,53€                       

Relatiebeheer 10,00€                        23,85€                         

Fondswerving/collectes

Accommodatie 1.550,00€                                          4.070,00€                  16.334,95€                 

PR en marketing (Facebook) 721,20€                                              910,20€                      6.733,71€                   

Operationele kosten 101,15€                                              1.193,50€                  1.788,88€                   

Overige kantoorkosten/software 654,95€                                              1.485,37€                  1.932,33€                   

Café 

Administratiekosten 500,00€                                              500,00€                      500,00€                       

Bankkosten 1.101,44€                                          1.060,13€                  1.268,67€                   

Vaste lasten 61,64€                                                57,00€                        55,56€                         

Totaal lasten 101.471,63€                                      88.726,46€                113.848,64€               

Resultaat -4.258,06€                                         18.743,67€                -1.415,73€                  



Ondertekening

M.R. Koers, voorzitter

A. Barneveld-De Jong, secretaris

G. Wessels, penningmeester

Het officiële (hardcopy) exemplaar bevat de handtekeningen van de bestuursleden.
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