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Voorwoord  
 
Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeT, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht 

slaat. (1Korinthe 9:26,27)  
 
Geachte lezer, beste vriend van Transformed,  

Het jaar 2017 werd gekenmerkt door flinke uitdagingen. Terwijl de organisaGe volop in beweging was, 
had het leidersteam te maken met uitval. Burnout, zwangerschap, ziekte… Allemaal zaken die 
maakten dat er flink wat druk kwam te staan op de organisaGe.  
Ook 2018 was nog steeds piLg. Maar na de zomervakanGe kwam er meer ademruimte. Er was 
sprake van herstel binnen het team en zo konden we samen verder bouwen aan het werk wat God 
ons gegeven heeN.    
 
De bovenstaande tekst van Paulus gaat over focus. Het lopen van de wedloop die voor ons ligt. Ogen 
gericht op Jezus, wandelend in de werken die Hij voor ons heeN voorbereid. Dat moet wel met focus! 
We focussen ons nog steeds op de meeGngs die elke maand houden op de Kroeze Danne.  
Dit jaar was er volop focus en aandacht voor het eerst een Big Event met 2 diensten op een zondag. 
Beide diensten waren goed gevuld! Verder ging het werk door voor de asielzoekers onder de naam 
WATT (Werkgroep Asielzoekers Transformed Twente) en nam onze partnerorganisaGe Heartbeat 
Nederland haar eerste live worshipalbum op. Deze werd in september gereleased Gjdens de 
Transformed MeeGng.   
  
We zijn bijzonder dankbaar voor alle toegewijde medewerkers die met veel enthousiasme zich 
inzeYen voor onze acGviteiten. Geweldig om te zien hoe jongeren hun gaven en talenten op 
verschillende gebieden inzeYen! 
  
Dit jaarverslag van 2018 geeN een korte samenvaLng over onze missie, acGviteiten en hoe we het 
georganiseerd hebben. Verder is als bijlage de Jaarrekening met toelichGng opgenomen.    
  
Veel leesplezier, 
 
Vriendelijke groet,  
 
Sander van Dijk,  
Leiderschapsteam Transformed  
 
Wierden, 27 juni 2018  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1. Missie en doelstelling van de organisa;e   
  
Mission Statement van Transformed: 
SGchGng Transformed wil een invloedrijke, relevante en dynamische beweging zijn in Twente 
om transformaGe 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 worden de volgende doelstelling en de middelen van de SGchGng 
beschreven:  
 
DOEL  
ArGkel 3.  
De sGchGng heeN ten doel:  
AcGef en in dienstverlening mede te werken aan de verspreiding van het evangelie onder 
jongeren, in de ruimste zin des woords en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
MIDDELEN  
ArGkel 4.  
De sGchGng tracht haar doel te bereiken door:  
a. Het zelf organiseren of uitbesteden van acGviteiten 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 arGkel 3 genoemde doel;  
b. Publiciteit maken voor het werk  
  
2. Bestuur en organisa;e  
Het leiderschapsteam bestaat uit Michiel Koers (voorziYer), Corien Wichers (secretaris), 
Bernice Harbers (Penningmeester), Sander en Corina van Dijk, Athalja Barneveld en Dianne 
Roodselaar.    
De bestuursleden zijn niet in loondienst, wel kan er sprake zijn van een vrijwilligers-
vergoeding voor o.a. geleverde diensten en gemaakte kosten.  
In totaal kent Transformed zo’n 60 vrijwilligers.  Daarnaast werken we samen met diverse 
kerken in de omgeving en partnerorganisaGes.   
 
 3. Publiciteit  
Dit jaar is er weer publiciteit gemaakt via voornamelijk kranten, Facebook, Instagram en 
flyer/posterverspreiding. Daarnaast via mailing en ook door contacten binnen kerken.   
 
4. SamenvaDng ac;viteiten  
Transformed kan terugkijken op een zegenrijk 2018. Hier een aantal hoogtepunten:  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- januari was een zeer druk bezochte meeGng met MarGn Koornstra. Veel mensen kwamen 
naar voren voor gebed en om te bidden voor focus voor het nieuwe kalenderjaar.    
 
- In maart was er het “Big Event” met David de Vos en de Zandkunstenaar. We hebben dit 
jaar gekozen voor 2 ediGes. Ruim 2000 bezoekers bezochten het Big Event. Het thema was 
Levi – hoe een gewone jongen het onmogelijke deed. Dit n.a.v. de Bijbelse geschiedenis over 
5 broden en 2 vissen. Het was een avond waar veel gaven en talenten voor ingezet zijn. Het 
evenement werd, vanwege de omvang, uitbesteed aan onze partner organisaGe Heartbeat 
Nederland.   
 
- In april hebben we samengewerkt met Heartbeat Nederland in een live opname van het 
album ‘Jezus Ons Hart’ van Heartbeat Worship. Met zo’n 80 deelnemers hebben we op de 
Kroeze Danne een prachGg weekend gehad, waar meteen het album live werd opgenomen 
en muziekvideo’s weden gemaakt.   
 

 
Foto genomen Gjdens de live opname van Jezus Ons Hart van Heartbeat Worship.  
 
- In mei was het Danstheater Home Run van Carla Veldhuis bij ons te gast. Een prachGge 
meeGng waar middels theater Jezus’ liefde bekend gemaakt werd.   
 
- In september was er de medewerkersdag. Er is van alle medewerkers een DISC-test 
afgenomen. Dit om elkaar nog beter te begrijpen en de samenwerking binnen de teams 
verder te laten toenemen. Verder was er in september ruimte voor Heartbeat Worship om 
hun eerste album te ‘releasen’. In een meeGng met zo’n 800 bezoekers konden we luisteren 
naar dit inGeme worshipalbum. Het was een groot succes!   
 
- In oktober was er het Heartbeat Weekend waar veel Transformed vrijwilligers aan hebben 
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meegewerkt. Zo’n 450 deelnemers kwamen op dit weekend af, met als thema ‘Closer - oog in 
oog met Jezus’.  Tijdens dit weekend gaven Gentallen deelnemers zich op om in oktober 2019 
de Muskathlon te lopen voor Compassion! 
  
5. Inhuren externe par;jen  
Transformed kent geen vast betaalde medewerkers en heeN geen eigen onroerend goed. Wel 
hebben we een eigen kantoor met oefenruimte voor Heartbeat Worship aan de Gildenweg 
8b in Wierden. Deze ruimte delen en huren wij van SGchGng Heartbeat Nederland.  
Voor 2018 zijn er wel externe parGjen geweest die de sGchGng ondersteunen:  
Accommoda;e  
In 2018 is de Kroeze Danne in Ambt Delden maandelijks gehuurd voor de MeeGngs   
Sprekers en ar;esten 
Transformed maakte gebruik van diverse externe sprekers en soms ook arGesten. De sprekers 
en arGesten ontvangen een vooraf besproken vergoeding.   
Heartbeat Worship wordt ingehuurd door Transformed, voor het leiden van de worship 
Gjdens onze acGviteiten. Het geld wat maandelijks naar Heartbeat gaat, staat weer in het 
doel van de acGviteiten van deze partner organisaGe.  
Fiscalist, accountant   
We ontvangen ondersteuning in de boekhouding en het opmaken van de Jaarrekening door 
Henk van Dijk uit Kampen.  
    
6. Toelich;ng op de Jaarrekening  
De jaarrekening is in de Bijlage te vinden.  
 
Baten 
We zijn enorm dankbaar voor alle giNengevers en ambassadeurs die ons maand in maand uit 
steunen met gaven die wij kunnen inzeYen om onze acGviteiten te kunnen blijven uitvoeren 
en door ontwikkelen. 

GiTen  
In 2017 hebben we in totaal €69.273 giNen.  Dit jaar hebben we een totaal van €73.467. In 
2018 zijn we vooral gegroeid door de ambassadeurs.  
 
Lasten 
- FacturaGe Heartbeat Nederland   
In 2018 hebben we SGchGng Heartbeat ondersteund door het inhuren van hun diensten en 
daarvoor te betalen,  middels facturaGe. Er wordt elke maand een factuur opgesteld voor de 
kosten van Heartbeat Worship, Media en Techniek. Diensten waarvan we gebruik maken 
Gjdens de MeeGngs van SGchGng Transformed. Ook het hele Big Event was uitbesteed aan 
Heartbeat Nederland die hun diensten aan ons hebben gefactureerd.   
 
Leiderschapsteam 
Als SGchGng Transformed willen we meer investeren in leiderschap, daarom hebben de 
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leiders van de organisaGe, Sander en Corina van Dijk, een opleiding gevolgd bij Royal Mission 
(School voor Leiders).  
 
PR en Marke;ng  
Er is dit jaar meer geïnvesteerd in het promoten van onze acGviteiten op facebook wat we 
terug konden zien in de aantallen bezoekers.  
 
Cafe  
Het café is overgegaan van SGchGng Transformed naar SGchGng Heartbeat.  
 
Resultaat  
Door de kosten die we maken voor de facturaGe van Heartbeat Nederland hebben we dit 
jaar meer uitgegeven dan er binnengekomen is. Doordat er in 2017 meer binnen gekomen is, 
hebben we in 2018 alsnog een mooi resultaat.   
 
7. Kijken naar 2019  
Wederom zullen we voor het  Big Event gaan voor twee  diensten. Verder hopen we te 
groeien in nieuwe ambassadeurs, dit zijn ondernemers die onze organisaGe steunen. Verder 
zijn er bij onze partnerorganisaGe Heartbeat Nederland plannen om een mediatak op te 
zeYen. Iets waar we als Transformed onze ondersteuning aan zullen geven om zo jongeren 
ook buiten onze acGviteiten te bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus.   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Ondertekening

Wierden, 27 juni 2018 

M.R. Koers, voorziOer

C. Wichers, secretaris

B.B. Harbers, penningmeester  

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