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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 Stichting Love Revolution uit: 

Lambert Dekkers (voorzitter) 
Corien Groenendijk (secretaris) 
Jan de Lange (penningmeester) 
Richard Fredriks (algemeen bestuurslid) 
Hanne de Vries (directeur) 

 
We hebben afscheid genomen van Jochebed Neuteboom en van Robbert Steensma als 
bestuursleden. Corien, Jan en Richard zijn hiervoor als vervanging c.q. versterking in het bestuur 
gekomen. 

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:  
   2019 2018 

   € €  
Baten uit fondsenwerving    

- Donaties en giften  29.150,00 3.208,81 
- 
Sponsering   0,00 0,00 
- Fondsen   11.500,00 0,00 
 - Overige inkomsten  25,00 0,00 

     

Totale baten  40.675,00 3.208,81 
     

     

Lasten:     

     

Besteed aan doelstelling:  38.595,39 60,50 
     

Wervingskosten:    

Kosten eigen fondsenwerving en voorlichting 226,51 0,00 
     

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie  226,51 485,31 
     

Totale lasten  39.048,41 545,81 
     

Netto resultaat  1.626,59 2.663,00 

     

Toevoeging / onttrekking aan:    

Continuïteitsreserve  686,74 2.663,00 
Reserve Ontwikkeling Muzikanten 939,85 0,00 

   1.626,59 2.663,00 
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3. Financiële positie  
 

  31 december 2019 31 december 2018 
  €  € 

Beschikbaar op lange termijn    

    

Reserves en fondsen  5.522,89 4.836,15 
    

Reserve Ontwikkeling Muzikanten  939,85  
    

Werkkapitaal  6.462,74 4.836,15 

    

Dit bedrag is als volgt aangewend    

    

Liquide middelen  8.213,31 4.889,88 
    

Af: kortlopende schulden  1.750,57 53,73 
    

Werkkapitaal  6.462,74 4.836,15 
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4. Bestuursverslag Stichting Love Revolution 2019 

4.1 Projectbeschrijving 2019 
2019 was een heel bijzonder jaar met veel hoogte punten. Vanuit de stichting zijn drie reizen 
gemaakt. Twee concertreizen en één verkenningssreis. 

De eerste concertreis was een tour door Roemenië & Servië in de maand juli. We vertrokken met een 
volledige bandbezetting, geluidsman, cameraman en tour manager. We bezochten diverse kerken 
waar we vreugde en liefde konden brengen en een land dat het zwaar heeft en zelfs wat depressief 
overkomt. 

De tweede reis was naar India. Ook hier was gekozen voor een volledige bandbezetting. Het 
gebeurde in nauwe samenwerking met Yeshua Ministries uit India zelf. Het doel was om steden te 
bezoeken die onder grote druk staan en waar weinig vrijheid en ruimte is voor de kerken.  We 
bereikte tijdens deze reis zeer grote groepen mensen. Via de volgende link kun je de reisverslagen 
bekijken: https://wearealoverevolution.com/vlogs/ 

In 2019 deed Hanne ook een pioniersreis naar Siberië om ter plekke te kijken en te proeven wat de 
behoeften en mogelijkheden zijn om dat deel van Rusland te bezoeken voor een mogelijk 
toekomstige concerttour. De eindconclusie is dat we goede mogelijkheden zien om onze doelstelling 
daar te zien verwezenlijken en er graag naar willen afreizen. 

Terugkijken was 2019 was een jaar dat de stichting een enorme boost heeft gegeven in haar 
ontwikkeling, zowel in reikwijdte binnen als buiten Nederland, maar ook in financiële zin. Er ligt een 
gezonde basis waarop we verder kunnen bouwen. 

4.2 Vooruitblik 2020 en gebeurtenissen na balansdatum 
2020 begon goed met voortreffelijke uitbreidingen van het team en een verkenningsreis naar 
Senegal. Daar heeft Hanne Cissa ontmoet, een christelijke artiest die gemanaged wordt door een 
Veenendaler genaamd Jan Kieviet. Jan is daar samen met zijn vrouw en kinderen uitgezonden names 
CAMA zending. Cissa is een van de zeer weinige christelijke artiesten in het overwegend Islamitische 
Senegal.  

Aanvankelijk was het plan om in mei een tour door Rusland te doen het met hele team en om in 
Nederland een najaarstour te doen.  Corona bracht daar verandering. De plannen voor Rusland zijn 
op de lange baan geschoven en ook de najaarstour is gecanceld.  

Het voordeel hiervan is dat we niet heel druk hoeven zijn met deze tours en ons beter kunnen 
bezinnen op onze visie en ons bestaansrecht als we niet op tour kunnen. 2020 zou sowieso een jaar 
worden om te kijken of er niet meer werkzaamheden van de bediening van Hanne onder gebracht 
konden worden in de Stichting. Het verlangen om met de stichting meer dan alleen reizen te doen 
was aan het groeien en zodoende zou 2020 gebruikt worden om dat verder te verkennen en uit te 
werken. Daarnaast geeft werken vanuit een stichting een hoop meer voordelen ten opzichte van het 
werken vanuit een eenmanszaak voor de visie en de plannen van Hanne.  
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De lege agenda’s gaven ons meer gelegenheid om de visie verder uit te diepen. De directeur heeft 
hier met een flink aantal mensen over gesproken en de volgende visie is uiteindelijk op papier 
gekomen: 

Love Revolution 
We are a love revolution 
 
Love Revolution wil over grenzen heen zoeken naar verbinding in muziek en geloof. We gaan 
letterlijk de grenzen over door concerten te geven vooral op plekken waar dit niet of nauwelijks 
gebeurt. En figuurlijk gezien willen we grenzen over als het gaat om denkkaders, omdat we geloven 
in inclusiviteit en in een God die groter is.   
 
Dit willen we bereiken door de volgende activiteiten: 
 
- Reizen buitenland 
We willen vreugde brengen door middel van muziek op plekken waar somberheid heerst en 
verdrukking is. Dit doen we door Muziek- & Missiereizen naar landen waar weinig tot geen middelen 
en mogelijkheden en concerten zijn zoals wij die kennen in Nederland. We willen lokale christenen 
bemoedigen en mensen vertellen over de hoop die we vinden in Jezus. Deze mooie visie video geeft 
een goed beeld van zo’n reis. (https://www.youtube.com/watch?v=ISQ47EzcgtU ). Ook willen we 
waar dat kan samen optrekken met een lokale christelijke artiest om haar of zijn werk aan te 
moedigen en om verdere verbinding te zoeken met dat land. 
( https://www.youtube.com/watch?v=DNatl6HN1ow ) 
 
- Liedjes schrijven met gastartiest 
Op regelmatige basis wordt er de samenwerking opgezocht met een andere artiest om een nieuw 
lied te schrijven. Dit wordt dan vervolgens (akoestisch) opgenomen in de Love Revolution Studio. Het 
lied Armen van Oneindig wat samen met Jannica van Barneveld is geschreven is daarvan het eerste 
wapenfeit. Dat lied kun je hier beluisteren ( https://www.youtube.com/watch?v=ZWww7lJrw48 ) 
 
- De Love Revolution Podcast 
In de podcast gaat Hanne in gesprek met een gast over het geloof, het leven en Jezus. In die 
gesprekken willen we de ruimte opzoeken in onze denkkaders over deze onderwerpen en zoeken we 
naar verbinding met wat voor ons nog onbekend is. 
( https://www.youtube.com/user/Hannedevriesband ) 
 
- Love Revolution Presents 
Met Love Revolution Presents wordt er een evenement of een georganiseerd waarin vooral Hanne 
een grote rol zal hebben. Hanne is naast oprichter en directeur van Love Revolution vooral ook 
muzikant en artiest. Met zijn muziek en kunst wil hij het werk van Love Revolution ondersteunen en 
het breder onder de aandacht brengen. ( http://hannedevries-music.com ). De eerste 'Love 
Revolution Presents' is de Zomerse Tuin Tour die Hanne samen met Jannica van Barneveld gaat doen 
in de zomer van 2020. ( https://wearealoverevolution.com/tuintour/ ) 
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5. Jaarrekening Stichting Love Revolution 2019 
 Balans per 31 december 2019 
 Staat van baten en lasten over 2019 en toelichting lastenverdeling 
 Kasstroomoverzicht 2019 
 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 

  



Jaarverslag 2019  - Stichting Love Revolution 8 

5.1. Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming) 
 

Balans per 31 december 2019    

  31 december 2019 31 december 2018 
  €  € 

Activa     

    

Vlottende Activa    

    

Liquide Middelen (1) 8.213,31 4.889,88 
    

  8.213,31 4.889,88 

    

Passiva    

    

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve (2) 5.522,89 4.836,15 
    

Reserve Ontwikkeling Muzikanten (3) 939,85 0,00 
  6.462,74 4.836,15 
    

Kortlopende schulden (4) 1.750,57 53,73 
    

  8.213,31 4.889,88 
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5.2. Staat van baten en lasten over 2019 en toelichting lasten   
    verdeling 
 

   2019 2018 
   € €  

Baten uit fondsenwerving    

- Donaties en giften  29.150,00 3.208,81 
- 
Sponsering   0,00 0,00 
- Fondsen   11.500,00 0,00 
 - Overige inkomsten  25,00 0,00 

     

Totale baten  40.675,00 3.208,81 
     

     

Lasten:     

     

Besteed aan doelstelling:  38.595,39 60,50 
     

Wervingskosten:    

Kosten eigen fondsenwerving en voorlichting 226,51 0,00 
     

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie  226,51 485,31 
     

Totale lasten  39.048,41 545,81 
     

Netto resultaat  1.626,59 2.663,00 

     

Toevoeging / onttrekking aan:    

Continuïteitsreserve  686,74 2.663,00 
Reserve Ontwikkeling Muzikanten 939,85 0,00 

   1.626,59 2.663,00 
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Kerngetallen 

  

   Realisatie   Realisatie   
   2019 2018 
   %  %  
     

Doelstellingspercentage van de baten:    

Besteding aan doelstelling /totale baten  90% 2% 
     

Doelstellingspercentage van de lasten:    

Besteding aan doelstelling /totale lasten  99% 11% 
     

Fondswervingspercentage:    

Kosten / baten eigen fondswerving  1% 0%  
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5.3. Kasstroomoverzicht 2019 
 

  2019 2018 
  €  € 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  1.626,59 2.836,17 
    

Mutatie kortlopende schulden  1.696,84 -537,45 
    

Kasstroom uit bedrijfsoperatie  3.323,43 2.298,72 
    

Rente lasten  0 -173,17 
    

Kasstroom uit operationele activiteiten  3.323,43 2.125,55 
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5.4. 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 

5.4.1 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. 

5.4.2 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. 

5.4.3 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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5.6. Toelichting op de balans per 31 december 2019 
 

Activa 
 

1. LIQUIDE MIDDELEN    

  31 december 2019 31 december 2018 
    

Triodos Nl 72 TRIO 0338 6656 09  8.213,31 4.889,88 
 

Passiva 
  31 december 2019 31 december 2018 
2. Continuïteitsreserve    

    

Saldo per 1 januari  4.836,15 0,00 
Resultaatbestemming  686,74 4.836,15 
Saldo per 31 december  5.522,89 4.836,15 

 

3. Reserve Ontwikkeling Muzikanten 
 

Conform het bestuursbesluit bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 wordt 10% van de inkomsten 
van de Stichting gereserveerd voor het ontwikkeling en ondersteuning van muzikanten in landen waar de 
Stichting actief is. 

  31 december 2019 31 december 2018 
Toevoeging aan reserve    

10% van de netto inkomen over 2019  4.067,50 0,00 
10% van de netto inkomen over 2018  320,88 0,00 

  4.388,38 0,00 
    

Onttrekking van reserve    

Ondersteuning van muzikanten in Indië  3.448,53 0,00 
    

Saldo per 31 december  939,85 0,00 
 

4. KORTLOPENDE SCHULDEN    

  31 december 2019 31 december 2018 
    

Crediteuren  1.663,68 0,00 
Nog te betalen bedragen  86,89 53,73 

  1.750,57 53,73 
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5.7. Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2019 
 

BESTEED AAN DOELSTELLING 

6. BESTEED AAN DOELSTELLING     

   2019 2018 
   € €  

     

Project Indië    

Reiskosten    11.364,48 0,00 
Verblijfskosten   3.929,66 0,00 
Vergoeding muzikanten   7.951,00 0,00 
Overige kosten  2.503,83 60,50 

   25.748,97 60,50 
     

Project Roemenië    

Reiskosten    5.221,72 0,00 
Verblijfskosten   2.434,16 0,00 
Vergoeding muzikanten   3.565,89 0,00 
Overige kosten  965,95 0,00 

   12.187,72 0,00 
     

Project Siberië    

Reiskosten    456,30 0,00 
Verblijfskosten   15,80 0,00 
Overige kosten  186,60 0,00 

   658,70 0,00 
     

   38.595,39 60,50 
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5.8. Resultaatbestemming 
 

Resultaatbestemming    

   2019 2018 
   € €  

Toevoegen aan Continuïteitsreserve 686,74 2.663,00 
Toevoegen aan Reserve Ontwikkeling Muzikanten 939,85 0,00 

   1.626,59 2.663,00 
 


