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Jaarrekening 2015 Stichting Gospel Music Festival (GMF) 
 

KVK nummer:  62 42 87 56 

RSIN:   8548.14.255 

Adres:    Zuiderzeepad 3, 3871DA Harderwijk 

Telefoonnummer:  0341 424 785 

E-mailadres:  info@gospelmusicfestival.nl 

 

 

Doelstelling van Stichting Gospel Music Festival 

Wij hebben het verlangen en de doelstelling om het evangelie van Jezus Christus door middel van 

evangelisatiecampagnes te verkondigen, zonder winstoogmerk. Zodat de onbereikte bevolkingsgroepen 

worden bereikt met de boodschap van Jezus. Dat diegene die nog niet gedoopt zijn in de Heilige Geest zullen 

worden gedoopt en dat de ontmoedigde worden bemoedigd. Onze visie is om via onze campagnes mensen te 

trainen en ondersteunen in de landen die het meest gesloten zijn voor het evangelie van Jezus Christus. Ook 

trainen en ondersteunen wij diegene die verbonden zijn met de lokale kerken en organisaties in die landen. Wij 

trainen en ondersteunen ook voorgangers, gebedsteams en andere bedieningsleiders. Daarnaast organiseren 

wij jaarlijkse Gospel Music Festival campagnes om wereldwijd steden te bereiken met het evangelie van Jezus 

Christus. Wij doen dit doormiddel van de werken van de Heilige Geest, het aanmoedigen van interkerkelijke 

samenwerking en eenheid, gebed en prediking. 

 

 

Bestuurssamenstelling 

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken. 

 Bestuursvoorzitter: Paul Daniel Renger 

 Penningmeester:  Stephanus Lucas van Deventer 

 Bestuurslid:  Jan Sjoerd Pasterkamp 

 Bestuurslid:  Jakob Jan Feddes 

 Secretaris:  Ed van Setten 
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Activiteitenverslag 2015 

 
Stichting Gospel Music Festival heeft in 2015 volgens doelstelling grote impact gemaakt met campagnes in 

Zuidoost Azië. Er zijn evangelisatiecampagnes gehouden in Myanmar in de steden Taungoo en Yangon. In Laos 

in de hoofdstad Vientiane en in Thailand in Chiang Mai. Stichting Gospel Music Festival (hierna GMF) heeft 

daarbij tienduizenden mensen bereikt met het evangelie van Jezus Christus. Er is ook bijbels onderwijs gegeven 

aan christenen in de hiervoor vermelde steden. De gospel en aanbiddingsmuziek op de GMF campagnes worden 

door tienduizenden christenen en anders gelovigen gewaardeerd. Wij hebben berichten ontvangen van lokale 

kerken en christelijke organisaties over de groei van gemeenten en de positieve uitwerking van de campagnes op 

de algehele situatie in de campagne steden. Overheden, kerken en bedrijven zijn meer samen gaan werken om 

de campagnes te realiseren en de boodschap van Jezus Christus is verder verspreid onder de bevolking.  

Na een naamswijziging en reorganisatie is de Stichting GMF in 2015 uitgegroeid tot een goed werkend team en is 

de afname van donateurs en partners afgeremd. De vooruitzichten voor Stichting GMF zijn positief en het 

management heeft een positief vooruitzicht als het gaat om de continuïteit van de stichting. De voorgestelde 

doelen zijn behaald en de stichting is financieel gezond. Het verlangen is wel om komend jaar de overhead en 

loonkosten verder te laten dalen in verhouding tot de investeringen in de buitenlandse campagnes. 

In 2016 zullen verschillende campagnes in Myanmar, Indonesië en Laos plaatsvinden. De stichting krijgt 

aanvragen voor evangelisatie campagnes vanuit de hele wereld. Er is vooral focus om Azië te bereiken en 

daarvoor komen aanvragen binnen vanuit Singapore, Vietnam, Cambodia, Bangladesh, India, China, Bhutan en 

Thailand. De Stichting zal komende jaren effectief en efficiënt moeten werken en de financiële positie verstevigen 

om te kunnen investeren in groei van het aantal campagnes en het bereik van de campagnes vergroten. De grote 

vraag uit het buitenland zal betekenen dat het team zal worden versterkt om dit te realiseren.  

Wij zijn God dankbaar en onze partners dankbaar voor het vertrouwen in de stichting. Onze partners en 

donateurs hebben ons ondersteund in woord en daad. Onze website werd goed bezocht en de campagnevideo’s 

zijn op Facebook ruim 434.000 keer bekeken door unieke bezoekers met een bereik van bijna 3 miljoen mensen. 

Stichting Gospel Music Festival heeft haar doelstellingen bereikt met een fractie van de kosten als bij 

vergelijkbare internationale evangelisatie organisaties. Daar zijn wij trots op en dankbaar voor. 

Bedankt partners! Op naar een vruchtbaar volgend seizoen voor de glorie van God. 

 

Met vriendelijke groet en Gods zegen, 

Namens het GMF Team 

Jan-Paul Arlar, Operationeel Directeur 

Mattheus van der Steen, Oprichter en Internationaal Directeur 

  



 

Pagina 3 van 4 
 

 

Resultatenrekening Stichting Gospel Music Festival 2015 
 

De financiële verantwoording is over de periode vanaf de oprichting van de stichting eind januari 

2015. 

 

LASTEN

2016 

Begroting

2015 

Realisatie BATEN

2016 

Begroting

2015 

Realisatie

Personeel 55.463 81.823 Partners 182.900 208.579

Huisvesting 8.360 9.450 Algemeen 12.000 30.701

Kantoor 6.560 6.441

Algemeen 7.040 18.896

PR-activiteiten 8.400 12.373

Financiering 4.860 5.332

Overig 650 4.504

Campagne 103.567 101.695

Nadelig saldo 1.236

Totaal 194.900 240.515 194.900 240.515

Toelichting 2015:
1. Bij de algmene kosten zijn veel kosten gemaakt  die verband houden met de oprichting van Gospel Music 
Festival. 
2. Bij PR-activiteiten zijn extra kosten gemaakt voor de  ontwikkeling van o.a. de website en online 
communicatiematerialen zoals banners en nieuwsbrieven.
3. Financieringskosten zijn voornamelijk bankkosten.
4. Overig betreft voornamelijk partnerkosten voor het verwerven van partners.
5. Partnerbijdrage wordt voornamelijk via incasso geincasseerd.  Bij Mission Possible 2015 conferentie hebben 
partners eenmalig extra bijgedragen.
6. De algemene opbrengsten zijn hoger omdat bij  wervingsactivitetien extra  giften ontvangen zijn. 
7. De giften voor de campagnes zijn ontvangen door wervingsactiviteiten.

Begroting 2016
1. Loonkosten lager omdat er geen extra kosten nodig zijn voor de organisatie. 
2. Algemene kosten omlaag omdat de oprichting een feit is.
3. Opbrengsten lager door de eenmalige meevallers van 2015 niet mee te tellen.
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Balans Stichting Gospel Music Festival per 31 december 2015 (na restultaatbestemming) 
 

 

 
 

 
 
 
 

Totaal Totaal

ACTIVA 31-dec-15 PASSIVA 31-dec-15

VASTE ACTIVA 0 EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen -1.236

Bestemmingsreserves 0

VLOTTENDE ACTIVA -1.236

Voorraden 0

Vorderingen en overlopende activa 0

Liquide middelen 20.217 VREEMD VERMOGEN

20.217 Langlopende schulden 0

Kortlopende schulden en overlopende passiva 21.453

21.453

Totaal 20.217 20.217


