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1. Algemeen
1.1 Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in artikel 3 van de statuten en luiden als volgt:
1.
Mensen in contact te brengen met de liefde van Jezus door middel van muziek.
2.
Toerusten van aanbiddingsleiders en -muzikanten over de hele wereld. Zodat ze groeien in
het muziek maken en het leiden van aanbidding.
3.
De lokale kerk, waar dan ook ter wereld, te helpen groeien in hun muziekbediening in hun
gemeente.
4.
Inspireren van mensen om te geloven in Jezus en te vertrouwen op God. Onder andere door
middel van het maken van muziek en het geven van workshops.

1.2 Bestuur
Per Balansdatum bestaat het bestuur van Love Revolution uit:
-

De heer L.C. Dekkers (voorzitter)
Mevr. J. Neuteboom – van Faassen (secretaris)
De heer R. Steensma (penningmeester)

1.3 Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 24 maart 2017 verleden voor notaris mr. Albert Johan Rudolph Rijks te Noordenveld
is opgericht de stichting Love Revolution. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum
gedreven voor rekening en risico van de stichting Love Revolution.

1.4 Ontbinding en vereffening stichting
Mocht de stichting ontbonden worden dan is in de statuten vastgelegd dat het liquiditeitssaldo in ieder
geval dient te komen aan een instelling met een soortgelijk doel als onderhavige stichting.
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2. Resultaat
Baten:

Realisatie 2018 Realisatie 2017
€
€
Baten:
Baten uit fondsenwerving
- Donaties en giften
- Sponsering
- Fondsen

3.208,81

Totale baten

3.208,81

0,00
0,00

11.468,41
3.671,03
7.500,00
22.639,44

Lasten:
Besteed aan doelstelling:
- Project India

60,50 19.764,29

Wervingskosten:
Kosten eigen fondsenwerving

0,00

0,00

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Totale lasten
Netto resultaat

485,31 702,00
545,81 20.466,29

2.663,00

2.173,15

2.663,00

2.173,15

Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
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3. Financiële positie
31 december 2018
€

31 december 2017
€

Beschikbaar op lange termijn

Reserves en fondsen

4.836,15

2.173,15

Werkkapitaal

4.836,15

2.173,15

4.889,88

2.764,33

53,73

591,18

4.836,15

3.355,51

Dit bedrag is als volgt aangewend

Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal
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4. Bestuursverslag Stichting Love Revolution 2018
4.1 Samenstelling bestuur
Voorzitter: Lambert Dekkers
Secretaris: Jochebed Neuteboom-van Faassen
Penningmeester: Robbert Steensma
Directeur: Hanne de Vries

4.2 Projectbeschrijving 2018
2018 was een jaar van bezinning en opbouw. Nadat we in 2017 onze eerste tour hebben gedaan in India,
werd duidelijk dat we vaker naar het buitenland zouden gaan voor meerdere tours. En waar de stichting
aanvankelijk werd opgericht om die ene reis naar India te faciliteren, moesten er slagen gemaakt worden
om structureel te kunnen opereren. Willen we namelijk structureel meerdere keren per jaar een reis gaan
doen, dan moet de organisatie daarop voorbereid zijn. Dus zijn we bezig geweest met het verder
ontwikkelen van de visie, het versterken van de organisatie op het gebied personeel en administratie en
hebben een fondswervingsplan voor de lange termijn opgezet. Daarin zijn goede slagen gemaakt waarop
de stichting in 2019 voortvarend kan doorbouwen.
Tevens is besloten om 10% van de inkomsten weg te geven aan een doel wat in lijn is met de doelstelling
die de stichting zich heeft gesteld. Zo gaat de 10% van de inkomsten over 2018 naar de Yeshua Band in
India.

4.3 Vooruitblik 2019
In 2019 staan er 2 reizen op de planning:
Roemenië
In de zomer van 2018 ontmoette Hanne via een wederzijdse vriend een worship leader uit
Boekarest, Roemenië. Deze jonge knul van nog geen 20 jaar is enorm getalenteerd, maar
heeft vooral een enorm hart voor God en voor aanbidding. Het was een inspirerende
ontmoeting en toen we afscheid namen zei hij: “jullie moeten naar Roemenië komen om
vreugde te brengen in ons depressieve landje.” Dat sprak Hanne erg aan. Er is contact
gehouden en dat heeft er in geresulteerd dat we aankomende zomer naar Roemenië gaan.
Ook zullen we daarbij op te terugweg Servië aan doen (we zijn immers in de buurt) We
verwachten een erg bijzondere tijd en zien erg uit naar deze reis.
India
De eerste reis van Stichting Love Revolution bracht ons in het najaar van 2017 naar India
en was erg bijzonder. Natuurlijk is het speciaal om even in een heel andere wereld te
duiken (want wat is India anders dan NL!), maar het meest waren we onder de indruk van
het enthousiasme van de Indiërs. Ze waren zo blij dat we er waren en dat we de moeite
namen om helemaal vanuit het rijke Nederland kwamen om hen te bemoedigen. Het was
een fantastische ervaring! Eind oktober 2019 gaan we terug naar India voor wederom een
tour samen met de Yeshua band. Dit keer zullen we ons nog meer richten op de
afgelegenere en vervolgde plekken van India. Door onze komst en doordat wij wat geld
meenemen is het voor de Yeshua band ook mogelijk om daar te komen en voet aan de
grond te krijgen in die armere gebieden met hun muziek en hun liedjes. Zo komt de Hinditalige worship muziek nog dichter bij de mensen die het het hardst nodig hebben.
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4.4 Resultaat 2018
Het resultaat over 2018 is €2.663,-. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.

Jaarverslag 2018

- Stichting Love Revolution
8

Jaarrekening
•

Balans per 31 december 2018

•

Staat van baten en lasten over 2018 en toelichting lastenverdeling

•

Kasstroomoverzicht 2018

•

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

•

Toelichting op de balans per 31 december 2018

•

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Jaarverslag 2018

- Stichting Love Revolution
9

1. Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
31 december 2018
€

31 december 2017
€

Activa

Vlottende Activa

Liquide Middelen

(1)

4.889,88

2.764,33

4.889,88

2.764,33

Passiva

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

(2)

4.836,15

2.173,15

Kortlopende schulden

(3)

53,73

591,18

4.889,88

2.764,33
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2. Staat van baten en lasten over 2018 en toelichting lasten
verdeling
Realisatie 2018

Realisatie 2017

€

€

Baten:

Baten uit fondsenwerving
- Donaties en giften

3.208,81

11.468,41

Sponsering

0,00

3.671,03

- Fondsen

0,00

7.500,00

3.208,81

22.639,44

60,50

19.764,29

0,00

0,00

Totale baten

Lasten:

Besteed aan doelstelling:
- Project India

Wervingskosten:
Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie
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Kosten beheer en administratie

485,31

702,00

Totale lasten

545,81

20.466,29

2.663,00

2.173,15

2.663,00

2.173,15

Netto resultaat

Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

Jaarverslag 2018

- Stichting Love Revolution
12

Kerngetallen
Realisatie

Realisatie

2018

2017

%

%

Doelstellingspercentage van de baten:

Besteding aan doelstelling /totale baten

2%

87%

11%

97%

0%

0%

Doelstellingspercentage van de lasten:
Besteding aan doelstelling /totale lasten

Fondswervingspercentage:

Kosten / baten eigen fondswerving
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3. Kasstroomoverzicht 2018
2018
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.836,17

Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperatie

2.298,72

Rente lasten

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.125,55

Jaarverslag 2018

2017

2.245,43

-537,45 0,00

2.245,43

-173,17 -72,28

2.173,15
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De waarderingsgrondslagen zijn overeenkomstig met richtlijn 650 voor fondswervende Instellingen van de
raad voor de jaarverslaggeving. Deze richtlijn beoogt inzicht te verschaffen in de verwerving van fondsen
en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor de fondsen zijn geworden. De jaarrekening is
opgemaakt op basis van historische kostprijs . De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover
niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

ANBI
De stichting is bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI. Het RSIN nummer is 857421955

4.1 Grondslagen voor waardering van Activa en Passiva
Materiële Vaste Activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage 20-33% van de
aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Vorderingen en Overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.

4.2 Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestatie en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten en de andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht, verliezen welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bruto baten resultaat/Brutomarge
Het bruto baten resultaat uit de baten , de overige bedrijfs-opbrengsten en de lasten van uitbesteed werk
en andere externe lasten.

Lasten Algemeen
De kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van
werving en baten aan de beheerskosten.

Bestedingen Doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstelling worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in et jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast
komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij
verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder afschrijvingen.

Financiële Baten en lasten
De rentebaten en – lasten betreffende de op de verslagperiode betrekking hebbende rente opbrengsten
en – lasten.

4.3 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroom- overzicht
Het kasstroom overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan ui de liquide middelen en de kortlopende schulden
aan kredietinstellingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofd van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2018
Activa

1. LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2018
€

Triodos Nl 72 TRIO 0338 6656 09

31-12-2017
€

4.889,88

2.764,33

Passiva

2. RESERVES EN FONDSEN
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari

2.173,15

0,00

Resultaatbestemming

2.663,00

2.173,15

Saldo per 31 december

4.836,15

2.173,15

Er is geen sprake van bestemmingsreserve of bestemmings-fondsen in de reserves en fondsen van
Stichting Love Revolution.
Overeenkomstig de bepalingen is het voordelig saldo ad €2.663,00 over 2018 ten gunste gebracht van de
continuïteitsreserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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3. KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018
€

31-12-2017
€

Nog te betalen bedragen

53,73

591,18

6. Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2018
6. BESTEED AAN DOELSTELLING

2018
€

2017
€

Reiskosten Project India

0,00

8.398,00

Verblijfskosten Project India

0,00

3.146,09

Vergoeding muzikanten Project India

0,00

6.502,31

60,50

1.717,89

60,50

19.764,29

Overige kosten Project India
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