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1. Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van de stichting “Love Revolution”. Deze stichting is in maart 2017 opgericht en 

is gevestigd in Utrecht. De stichting is ontstaan door een initiatief van Hanne de Vries vanuit het verlangen 

om (jonge) mensen te coachen, te inspireren en te bemoedigen door middel van muziek. Tevens wil hij 

hen helpen te groeien in hun rol als aanbiddingsleider of aanbiddingsmuzikant. 

Dit beleidsplan richt zich op de periode tussen maart 2017 en december 2020. 
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2. Strategie 

2.1 Missie en Visie 

Stichting Love Revolution wil mensen, waar ook ter wereld, in contact brengen met de liefde van Jezus 

door middel van muziek. Ook streeft de stichting er naar te investeren in jonge aanbiddingsleiders en         

-muzikanten door middel van training en coaching, zodat zij kunnen groeien in hun bediening. Daarmee 

wil de stichting de aanbiddingsbediening naar een hoger plan tillen in de lokale kerken wereldwijd.  

2.2. 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. 

Met deze doelstellingen hoopt de stichting het algemeen belang te dienen. 

2.3 Afwezigheid winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten en uit de feitelijke 

werkzaamheden. 

2.4 Bestemming liquidatiesaldo 

Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. 
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3. Beleid 

3.1 Werkzaamheden  

De werkzaamheden van de stichting Love Revolution bestaat uit twee hoofdgroepen. Door middel hiervan 

wil stichting de doelstellingen zoals beschreven in artikel 3 van de statuten bereiken. Deze groepen zijn als 

volgt. 

3.1.1. Missiereizen 

De stichting wil mensen in contact brengen met de liefde van Jezus door middel van muziek en wil daarin 

de lokale kerk waar ook ter wereld ondersteunen. Het trainen en coachen van jonge aanbiddingsleiders is 

een van de belangrijkste speerpunten om dat doel te bereiken, in met name derde wereldlanden. De 

kennis en ervaring die in Nederland is opgedaan, willen we graag delen met de landen waar weinig tot 

geen kennis aanwezig is. Muziek maken verbindt en biedt hoop in situaties die vaak uitzichtloos lijken. 

Door het bemoedigen van jonge aanbiddingsleiders en hen te helpen bij het ontwikkelen van (nieuwe) 

vaardigheden, wil de stichting ondersteuning bieden aan de lokale kerken wereldwijd.  

3.1.2. Coachingstraject 

Binnen Nederland wil de stichting een coachingstraject opzetten. Dit traject bestaat uit meerdere 

trainingsdagen waarin een groep jonge aanbiddingsleiders (t/m 21 jaar) een jaar lang gecoacht wordt en 

onderwijs ontvangt m.b.t. hun aanbiddingsbediening. Deze jongeren zijn in hun eigen kerk al actief als 

aanbiddingsleider en worden hierin ook gesteund door de leiders van de thuisgemeente. Er kan een kleine 

groep jongeren per jaar aan dit traject deelnemen. Tijdens deze trainingsdagen zal zowel aan persoonlijke 

groei, geestelijke groei als het groeien in vaardigheden gewerkt worden. Het leren van en met elkaar zal 

hierin ook een belangrijke rol spelen.  

3.2 Werving en beheer van gelden 

De stichting wil missiereizen organiseren en jonge aanbiddingsleiders coachen. Door deze activiteiten 

gratis aan te bieden en de onkosten voor eigen rekening te nemen valt een drempel tot deelname weg. 

Om dit te kunnen bekostigen wil de stichting de volgende wervingsactiviteiten gaan oppakken: 

• Het opzetten van een vriendenclub. De vrienden van de stichting kunnen voor een vast bedrag 

per maand/jaar de doelstellingen van de stichting financieel ondersteunen. 

• Het zoeken van vaste sponsoren vanuit het bedrijfsleven. 

• Het aanschrijven van fondsen 

• Het aanschrijven van de thuisgemeentes van de jonge aanbiddingsleiders die het traject gaan 

volgen. 

3.3 Vermogen van de stichting 

Overgehouden middelen worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve uitsluitend ten behoeve van de 

doelstelling van de stichting. 

3.4 Bestedingsbeleid 

Stichting Love Revolution besteedt de verkregen inkomsten aan activiteiten voortkomend uit de 

doelstellingen zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.  Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: 

• Kosten in relatie tot missiereizen. Hierbij kan gedacht worden aan reiskosten, kosten van 

materialen, overnachtingen etc.  

• Kosten in relatie tot het organiseren van het coachingstraject. Hierbij kan gedacht worden aan 

o.a. huur van ruimtes, kosten van trainers, koffie/thee, etc. 
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3.5 Beschikken over het vermogen 

Op grond van artikel 8 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over de middelen van de stichting als ware het eigen vermogen. 
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4. Overige 

4.1 Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 12 van de 

statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, 

mits niet bovenmatig.  

4.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De administratie van de stichting wordt gevoerd door een boekhouder. De penningmeester van de 

stichting heeft hierin een controlerende functie. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er 

(per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven 

van geld en het beheer van de stichting. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang 

van de inkomsten en het vermogen van de stichting is. 

De stichting beheert bankrekeningnummer: NL72 TRIO 0338 6656 09 t.n.v. Stichting Love Revolution, 

Triodos Bank, Zeist. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door 

een boekhouder de boeken afgesloten. Daaruit worden het jaarverslag opgesteld bestaande uit, de winst- 

en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende 

boekjaar opgesteld. De penningmeester heeft hierin een controlerende functie. 

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening 

en dechargeert de penningmeester. Het verslag wordt gepubliceerd op de website. 

4.3 Publicatieplicht 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.stichtingloverevolution.nl. 
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5. Bestuur  
Het bestuur van stichting Love Revolution bestaat uit de volgende bestuursleden 

• Voorzitter: Lambert Dekkers 

• Penningmeester: Robbert Steensma 

• Secretaris: Jochebed Neuteboom – van Faassen 

Hanne de Vries fungeert als directeur van de stichting Love Revolution. Hij voert de dagelijkse leiding. Hij 

legt hierover verantwoording af aan het bestuur. 


