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Voorwoord
Voor u iigt het beleidsplan 2018-2022 van Stlchting Transformed. Transformed is inmiddels
ai 13 jaar onderweg als Stichting voor Twente. Ult Transformed ls een iande ijke stlchting
ontstaan, Stichting Hea.tbeat Nederland en we zien dat we als organlsatle lmpact mogen
hebben ln levens van ve e inmiddels duizenden jongeren door de jaren heen.
Heel dankbaar zijn wij voor de ruim 50 vrijwilligers die hun gaven en talenten in mogen
zetten binnen Transformed om het evange ie van lezus Christus te verkondigen op divease
manieren,
Het is bijzonder om te zien dat onze achterban zich ultbreid met bidders, ambassadeurs en
ondersteuners {ook wel vrienden van Transfor.ned genoemd) en de naamsbekendheid van
Transfoarned verder groelt in Twente.

dlt beleidsplan wll de stichtlng rlchting geinteresseerden onze visie en plannen
bekendmaken voor de aankomende 5 jaar. Dit p an fungeert tevens voor de stichting als
een kade. waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.
1n

Namens het bestuur van StichunB Transformed,

Sonder von Dijk

Wierden, 27 junl 2018
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1. Geschiedenis en achtergrond
Transíormed is in het leven geroepen door een aantal enthousiaste jongeren uit
verschillende kerkelijke achtergronden. Deze jongeren hadden de visie, een droom om op
èen eiSentijdse wilze jonge.enwerk op te zetten, ge.icht op de Leeftijd van 16 26 jaar.
Aanstekelijk evangellserend jongerenwerk welke een lmpact zou hebben op Rijssen en haar
oíngevlng.
Zonder geld, zonder locatie, zonder een concrete achterban hebben zij deze droom gevolgd
en na een jaar van intensief brainstormen, bidden, jongeren peilen en een achterban
opzetten, werd eind 2004 de stichting "Íransformed" in het leven geroepen en de daarbil
behorende doelste lingen in de statuten verwoord.
De naaÍn Transforrned is afgeleid van het bijbelboek Romeinen 12:2 waar ln de Engeise
vertaling staatr "Be tronsfotmed by the renewing oÍ your mlnd... ". De beweging
Transformed verlangt naar verandering en vernieuwing in denken en leven, gefundeerd op
het woord van God.
Eerste meeting

Op 13 februari 2005 begon Transformed met haar eerste meetlng in het Parkgebouw, de
schouwburg van Rijssen. ln gelooÍ was de grote theaterzaal welke maximaal ruimte bledt
voor 500 mensen afgehuurd. Gerald Troost, een zanger uit Veenendaal was uitgenodigd
om te zingen en te spreken. Naast GeraLd was er een eigen praiseband in het leven
geroepen die verder vorm zou geven aan dit geheel. De opkomst was overweldigend. Roird
de 600 mensen, meest jongeren, bezochten deze Meeting. Het kernteaír en alle andere
vrijwilligers waren geraakt door de hoge opkomst en vele dol enthousiaste reacties. Een
geweldige stimulans om door te gaan...
Hoe het verder ging

Transformed breidde in medewerkers en activiteiten verder uit. De maandelijkse Meetings
zijn gebleven en ln 2016 van het Parkgebouw in Rijssen ve.huisd naar de
conÍerentiecentrum de Kroeze in Ambt Delden, omdat hier meer rulmte was.
longeren zijn tot geloof in Jezus Christus gekomen en hebben verdere verdieping gekregen.
Vele kerken en individuen zijn Transformed gaan ondersteunen. Daardoor werd het
moge ilk om naast de Meetings, ook een keur van andere activiteiten in dle laren daarna op
te zetten.
Sinds 2016 heeft de Stichting ook een eigenkantoor rulmte aan de Gildenweg 8b in
Wierden.

2. Mission Statement
Het Mission Statement van Transformed is:

Stichting TransÍormed wileen invlaedrijke, relevonte en dynomische beweging zijn in
Twente am ttunsÍarmatie te bewetkstelligen in het leven van jongeren doar de kracht van
de Heílige Geest. Alleen Jezus Christus kan herstel, woorde en bestemming in God de Voder
geven.
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LJitleg van het

statement:

invloedrijki Transformed wil invloed hebben in levens van jongeren, dat wat wlj
ondernemen moet impact hebben. We doen de dingen niet "zomaar".
relevant: Transformed is eÍgentijds en in de onderwerpen dle wij behandelen dient het aan
te sluiten op de belevinBswereld van deze tijd.
dynamische beweging: Transformed wil 'een beweging in beweging zÍjn'. Niet stug en
conservatieí maar open en bereid om kritisch te evalueren en waar nodig bij te stellen.
Twente: Onze eerste focus ln de actlviteiten die wij doen ondernemen is gericht op de
omgeving Twente. Í\,4aar ook jongeren Ltit andere landsde en zÍjn uiteraard welkom I
transformatie: Het gaat bij ons ten diepste om veranderlng in levens van jongeren.
Verandering is bekering, levensheiliging, een aodere foclrs krjjgen op het leven.
Heilige Geest: Transformed gelooft dat werkelijke verandering alleen nrogelijk is door de
Heillge Geest. Hij is de Plaatsvervanger van Jezus op aarde en maakt het leven uit lezus
mogelijk.
Alleen Jezus: Al een lezus..- Hlj is degene die door kruls en opstanding de weg naaI God de
Vader h eeÍt geopend.
Herstel, waaÍde en bestemming: Dit is wat Jezus ons wil geven in ons leven. Herstel in de
relatie met God door vergeving. Waarde omdat Hlj voor ons gestoryen is en we daardoor
gerechtvaardlgd worden. Bestemming, omdat Hlj een persoonlijk plan voor ons leven
heeft.
in God de Vader: God zelf, de schepper van hemel en aarde is door het werk van Jezus aan
het kruis een Vader voor hen die Jezus aanvaard hebben in hun leven. Als wij God mogen
leren kennen als Vader zijn wij terecht bij de Bron van ons ieven_

3. Doelstelling van de organisatie
ln de statuten van 2012 wordt de volgende doelstelling en de middelen van de Stichting
beschreven;
DOEL

Artikel 3.
De stichting heeft ten doeli
Actief en in dienstverlening mede te werken aan de verspreidlng van het evangelie onder
jongeren, in de ruimste zin des woords en voorts al het geen met één en ander
re.htstreeks of zijdellngs verband houdt of daartoe bevorderliik kan ziin.
MIDDELEN
Artikel 4
De stichting

tracht haar doel te bereiken door:

a. Het zelf organiseren of uitbesteden van activitelten en bijeenkomsten, het geven van
tralningen, ondersteunen van christelijk werk en andere írogelijke middelen die daartoe
bevorderlijk zijn in de ruimste zin des woords, oÍr zo te werken aan de verwezenlijking van

het hierboven onder artike 3 genoemde doel;
b. Publiciteit maken voor het werk
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4, Doelstellinten stichting (2018-2022)
Een aantal concÍete doelen willen we als stichtint voor de aankomende

4 jaar stelleni

1

Het houden van activlteiten in Twente, waar het evangelie centraal staat en jongeren
hun Baven en talenten kunnen inzetten.
2. Transformed blijÍt haar medewerking leveren aan Stichtlng Heartbeat Nederland.
Statutair zijn belde stichtlngen aan elkaar gelieerd, rraar wel aparte entlteiten.
3. Het we.ven van meer maandelijkse financléle steun, om de activiteiten doorgang te
laten vinden en ook de actlvlteiten van Stichting Hea.tbeat Nederland te ondersteunen.
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We ondersteunen de'aanbiddingstak'blj Heartbeat Nederland, wat Heartbeat Worshlp
heet. De planning is dat ln de aankomende jaren meerdere albums zullen verschijnen en
concerttoeren plaats zullen vinden.
5. Groeien naar een organisatie waar meer betaalde medewerkers komen werken, om zo
stabillteit te gàranderen. Het is niet de intentie om medewerkers 'in dienst' te nemen. De
betaalde medewerkeas zul en werken vanuit bijv. ZZP constructies.

5. Activiteiten
De doelstellingen komen tot uiting in de volgende activiteiten:
TransfoÍmed Meetings:
De Transformed Meetings vormen het hart van de activiteiten van de organisatie. De
bijeenkomsten zijn n'raandelijks, met ultzondering van de zomervakantie. Ze vinden p aats
op de Kroeze Danne in Anrbt Delden. Hier bezoeken zo'n 400 jongeren de bijeenkomsten
om opgebouwd te worden in het geloof. De bljeenkomsten hebben ingrediènten als;
luisteren naar een (meestal externe) spreker die wat deeit uit de Bijbel, samen zingen met
Heartbeat Worshlp, kijken naar drama, dans en Íilmpjes.
-

TÍansfoÍmed Big Event:
Eenmaal per jaar wordt er een Big Event georganiseerd. Men zou dit een Transformed
ÍVleeting in het groot kunnen noemen. Het Blg Event wordt 2 maal uitgevoerd op een dag,
om zo rlrimte te bieden aan 3000 bezoekers.
-

- WATT

Trànsformed is actief vla WATT (Werkgroep Assielzoekers Transformed Twente).
Assielzoekers worden bezocht, krijgen taalles op het kantoor en worden ultgenodigd
tijdens de Transformed Meetings waar ze ook sirnultaan verta lng kunnen krljgen {Arabisch,
Engels en andere talen).
- Missiohs

Jongeren worden gestimuleerd om missionaÍr actieÍ te zijn. Door saaaen te werken rnet
zeÍrdingsorganisaties ea deze een platvorrn te bieden, hopen we jongeren te stlmuleren
hierin uit te stappen. Onze partnerorganisatie Compassion geeft ook de moge ijkheid orn
jongeren te stimuleren door kind sponsoring betrokken te zijn in wereldwijd welzijns en
zendingswerk.
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6. Werven gelden
Stlchting Transformed werft het over8rote gedeelte van haar baten mlddels giften. Een
groot vast gedeelte van de inkomsten komen binnen via de moondelijks giftenstroam. Deze
giften gevers worden de "Vrienden van Transformed" genoemd. Gerege d wordt er blj
Transformed aatÍviteiten gewezen op deze moge ljkheid van steun. Andere giften komen
binnen via lncldertele q/,ftelr van particulieren oÍ kerken en col/ecteqeld tijdens de
Transformed MeetinBs. Veader heeft Transformed een "Ambassadeurs club" waar
ondernemers in zitten die Transformed met flnanclële steun een waam hart toe dragen.
Transformed is ook de ANBI-steunstichting voor Stichting Heartbeat Nederland.
TransÍormed onderneemt geen cornmerciële activiteiten. De algemene giften maken dat
Transformed haar activiteiten kan neerzetten voor haar doelstellingen en niet met tekorten
blijft zitten.

7, Het beheer van het vermogen
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Als
er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tljd onde. beheer van de stichting vallen
(bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal Transformed zo.g dragen voor
een zo hoog rnogelljk .endement. Omdat de stlchting geen rislco mag en wil nemen zal dlt
beperkt blijven tot spaarrekenlngen/spaardeposito's. Elk bes uit tot afwijking van deze
beleidsregel dient met lnstemrrlng van het volledige bestuur genomen te worden. Kosten
verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opb.engst
uit het rendement van het vermogen.

8. Financieel beleid
laar ijks wordt, aan het einde van een boekjaar, een begrotlnB opgesteld voor de te
verwachten (operationele) kosten voor het aankomende boekjaar. Om de stichtlng
financieel gezond te houden zullen deze begrote kosten nagenoeg overeen moeten komen,
of minder moeten zijn dan de geprognotiseerde inkomsten. De stichting zal zich inspannen
om de operationele kosten zo laag mogelilk te houden, zonder de doelen van de stichting
daarmee te ondeamljnen. Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal een financiè e
verantwoordinB over het afgelopen boek]aar opgemaakt worden onder de
verantwoordelijkheid van de pennlngmeester. Met het oog op onafhankelijkheid en
zorgvuldigheid wo.dt deze verantwoording uitbesteed aan "fiscaal adviesbureau Henk van
Dijk" ult Kampen.

9. De ANBI status
Stichting Ïransformed is door de beiastingdienst afd. Registratie en Successie te Den Bosch,
erkend als ANBI instelllng (Algemeen Nut Beogende lnstelling). RS lN/Fiscaa lnu mmer:
814820864. Daardoor is het o.a. voor bedrllven en particulieren flscaal aantrekkelijk om
geldbedragen te schenken. Op januari 2013ls er een ultgeb.eide controle geweest over de
bestedingen binnen Transformed over het boekjaar 2011 en 2A1,2. Zowel de statuten,
mee.jarenplan en boekhoudlng (jaarrekening) werd gecontroleerd. De be astinginspecte!r,
dhr- Van Lent, complimenteerde de stichting vanwege haar transparante werkwljze en
heeft late. middels een brief de Stichting goedgekeurd als ANBI-lnstelling. Diezelfde
zorgvuidigheid heeft de stichting ook in de jaren daarna voort wil en zetten.
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