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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) 

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:     

   2020 2019 
   € €  

Baten uit fondsenwerving    

- Donaties en giften particulieren 18.366,90 22.715,00 
- Donaties en giften bedrijven  11.020,00 6.435,00 
 - Overige nonprofit instellingen 3.455,23 11.500,00 
- Baten en lasten verkoop merchandise -483,52 0,00 
 - Overige inkomsten  0,00 25,00 

     
Totale 
baten   32.358,61 40.675,00 

     

     

Lasten:     

     

Besteed aan doelstelling:  32.939,65 38.595,39 
     

Wervingskosten:    

Kosten eigen fondsenwerving en voorlichting 2.102,20 226,51 
     

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie  2.102,21 226,51 
     

Totale lasten  37.144,06 39.048,41 
     

Netto resultaat  -4.785,45 1.626,59 

     

Toevoeging / onttrekking aan:    

Continuïteitsreserve  -4.785,45 686,74 
Reserve Ontwikkeling Muzikanten 0,00 939,85 

   -4.785,45 1.626,59 
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3. Financiële positie  
 

  31 december 2020 31 december 2019 
  €  € 

Beschikbaar op lange termijn    

    

Reserves en fondsen  737,44 5.522,89 
    

Reserve Ontwikkeling Muzikanten  939,85 939,85 
    

Werkkapitaal  1.677,29 6.462,74 

    

Dit bedrag is als volgt aangewend    

    

Liquide middelen  3.050,37 8.213,31 
    

Af: kortlopende schulden  1.373,08 1.750,57 
    

Werkkapitaal  1.677,29 6.462,74 
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4. Bestuursverslag Stichting Love Revolution 2020 

4.1 Projectbeschrijving 2020 
 
2020 liep totaal anders dan gepland. De tour naar Rusland en eventueel Senegal moest 
worden geschrapt, en ook de New Season Tour in Nederland kon niet doorgaan. Dat was 
natuurlijk erg jammer, maar we konden gelukkig snel schakelen en samen kijken naar wat 
wel mogelijk was. Zo hebben we de Love Revolution podcast in het leven geroepen die we 
opnemen in onze eigen Love Revolution studio. Tevens hebben we daar een aantal 
akoestische opnames gemaakt van Hanne zijn muziek. 
 
2020 werd een jaar van bouwen. Bouwen aan het fundament van de stichting. We werden 
geconfronteerd met de vraag: wie zijn we als we niet kunnen reizen, als we niet kunnen 
touren? Een goede vraag die ons dwong om goed naar de visie te kijken en om die verder uit 
te werken. Daarin hebben we hele goede stappen gezet als stichting. Onze visie statement 
is: 
 
Love Revolution wil over grenzen heen zoeken naar verbinding door 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. 
 
Daarbij hebben we ook drie kernwaarden geformuleerd: 

Inclusivitieit Verbinding Gelijkwaardigheid 

 
 
 
Daarnaast zijn we druk geweest met de opbouw van de organisatie. Het team is uitgebreid 
met Joelle, Jan, Cordina, Kars en Bart die allen een rol spelen op het gebied van organisatie, 
communicatie en social media.  
 
Qua visie en team staat er een hele mooie basis nu. Hierop kunnen we verder gaan bouwen. 

 

4.2 Vooruitblik 2021 en gebeurtenissen na balansdatum 
Voor 2021 zijn er de volgende plannen en doelen. 
 
Podcast 
We ontwikkelen de Love Revolution podcast verder door tot het best mogelijke format. Doel 
is om onderwerpen bespreekbaar te maken die in de kerk niet of onhandig aan bod komen. 
Ook willen we verhalen vertellen van mensen die zich niet gezien of gehoofd voelen binnen 
de kerk. We schromen niet om de moeilijke onderwerpen te behandelen. Ook hierin willen 
we over grenzen heen zoeken naar verbinding in geloof. 
 
Concreet lanceren we elke 2 weken een podcast.  
 
Love Revolution Band en de Love Revolution Nights 
Love Revolution zal in 2021 een eigen band hebben, de Love Revolution Band! Dit zal een 
jongerenband zijn waarmee jongerenavonden, oftewel Love Revolution Nights worden 
georganiseerd door het hele land. We willen hiermee een onderdeel zijn van de beweging 
van God onder jonge mensen in deze tijd. Jongeren hebben het pittig. In coronatijd neemt 
onder hen het aantal depressies en eenzaamheid schrikbarend toe. Het elkaar ontmoeten in 
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groepsverband is zo ongelooflijk belangrijk voor jongeren, en dat in deze tijd veel minder 
mogelijk. Totdat de lockdown over is en alle maatregelen zijn opgeheven zullen de cijfers 
over depressiviteit en eenzaamheid niet beter worden. Op het moment dat we weer bij elkaar 
kunnen komen zoals we dat gewend zijn, zullen er nogal wat - voornamelijk mentale - 
herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden bij de jongeren. We willen met deze band en de 
Love Revolution Nights hierin een rol spelen. Met onze muziek en onze boodschap hopen 
we dat (a) jongeren herstel vinden, (b) ze weer stevig met beide benen op de grond gaan 
staan en (c) ze richting krijgen voor hun leven. Deze drie waarden (herstel - kracht - richting) 
zullen de focus hebben binnen de Love Revolution Nights. 
 
De Love Revolution Band zal ook een plek worden waar jong talent een plek gaat krijgen om 
zich te ontwikkelen en om gecoacht te worden. Aanvankelijk zal er met jonge maar al 
behoorlijk ervaren mensen een basis worden gevormd om het concept goed neer te zetten. 
Als dat staat kan nieuw talent instromen en deel worden van de band. Zo wordt deze band 
eigenlijk een poule van muzikanten en vindt die hele jongerenbeweging ook plaats binnen 
muzikanten in Nederland. 
 
Concreet kunnen we voor de zomer een paar live-streams verzorgen in Bunschoten en voor 
Opwekking. Dit is een mooie kans om te beginnen en de basis te vormen voor de band. 
Deze evenementen zullen nog op vrijwillige basis gedaan worden door de muzikanten. 
 
Vanaf september kan er (hopelijk) begonnen worden met daadwerkelijke offline 
evenementen. Dan beginnen de Love Revolution Nights. We hebben vaste plekken waar we 
terecht kunnen in Veenendaal, Bunschoten en Wieren. Voor deze vaste avonden gaan we 
proberen fondsen te werven om de muzikanten en crew een vergoeding te kunnen geven. 
Het doel is om voor de zomer van 2022 alle muzikanten een vergoeding van E100,- excl 
BTW (9%) en reiskosten (a E0,19/km) te kunnen geven.  
 
Naast de ‘vaste’ avonden zullen we ook een Love Revolution Tour organiseren waarmee we 
met dit concept door het hele land zullen touren. Dit kan echter alleen als alle beperkingen 
rondom corona opgeheven zijn zodat we zo groot mogelijk kunnen uitpakken. Voor deze tour 
benaderen we stichting Pharus voor financiën. Muzikanten en crew kunnen dan vergoed 
worden.  
 
Exacte data en planning moet nog uitgewerkt worden. Ook zal nog strategisch worden 
gekeken naar positionering van de band en wat de juiste volgorde der dingen is. Gaan we 
bijvoorbeeld eerst op tour? Of beginnen we eerst een tijdje met de vaste avonden in bijv 
Bunschoten, Veenendaal en Wierden om de band goed op te bouwen en het concept goed 
door te ontwikkelen? Daar zal de eerste helft van 2021 voor gebruikt gaan worden. 
 
De Love Revolution Band zal ook zelf eigen muziek gaan uitbrengen. Het doel is om in de 
zomer van 2021 twee singles te releasen om de band op de kaart te zetten. Love Revolution 
Nights kunnen vervolgens gebruikt worden om nieuw materiaal uit te brengen. 
 
 
Senegal 
Na de succesvolle kennismakingsreis van Hanne in Senegal in maart 2020, waar Hanne zijn 
Senegalese collega Cissa heeft ontmoet, wordt er nu gekeken om zo snel als mogelijk daar 
een tour te doen. Er worden gesprekken gevoerd om te kijken of we eind 2021 naar Senegal 
kunnen om samen met Cissa een tour te doen. We willen daarin een boodschap van liefde, 
hoop en leven brengen in het overwegend islamitische land en willen tegelijkertijd Cissa 
bemoedigen in zijn bediening. Hij is een van de zeer weinige christelijke artiesten en staat er 
vaak alleen voor. We willen hem een hart onder de riem steken en hem ondersteunen in zijn 
werk aldaar. 
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Als voorschot op een gezamenlijke tour in Senegal wordt op dit moment door Hanne en 
Cissa gewerkt aan een zomerse mega hit. :) 
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5. Jaarrekening Stichting Love Revolution 2020 
 Balans per 31 december 2020 
 Staat van baten en lasten over 2020 en toelichting lastenverdeling 
 Kasstroomoverzicht 2020 
 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 
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5.1. Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) 
 

Balans per 31 december 2020    

  31 december 2020 31 december 2019 
  €  € 

Activa     

    

Vlottende Activa    

    

Liquide Middelen (1) 3.050,37 8.213,31 
    

  3.050,37 8.213,31 

    

Passiva    

    

Reserves en fondsen    

Continuïteitsreserve (2) 737,44 5.522,89 
    

Reserve Ontwikkeling Muzikanten (3) 939,85 939,85 
  1.677,29 6.462,74 
    

Kortlopende schulden (4) 1.373,08 1.750,57 
    

  3.050,37 8.213,31 
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5.2. Staat van baten en lasten over 2020 en toelichting lasten   
    verdeling 
 

Baten:     

   2020 2019 
   € €  

Baten uit fondsenwerving    

- Donaties en giften particulieren 18.366,90 22.715,00 
- Donaties en giften bedrijven  11.020,00 6.435,00 
 - Overige nonprofit instellingen 3.455,23 11.500,00 
- Baten en lasten verkoop merchandise -483,52 0,00 
 - Overige inkomsten  0,00 25,00 

     
Totale 
baten   32.358,61 40.675,00 

     

     

Lasten:     

     

Besteed aan doelstelling:  32.939,65 38.595,39 
     

Wervingskosten:    

Kosten eigen fondsenwerving en voorlichting 2.102,20 226,51 
     

Beheer en administratie    

Kosten beheer en administratie  2.102,21 226,51 
     

Totale lasten  37.144,06 39.048,41 
     

Netto resultaat  -4.785,45 1.626,59 

     

Toevoeging / onttrekking aan:    

Continuïteitsreserve  -4.785,45 686,74 
Reserve Ontwikkeling Muzikanten 0,00 939,85 

   -4.785,45 1.626,59 
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Kerngetallen 

  

   Realisatie   Realisatie   
   2020 2019 
   %  %  
     

Doelstellingspercentage van de baten:    

Besteding aan doelstelling /totale baten  102% 90% 
     

Doelstellingspercentage van de lasten:    

Besteding aan doelstelling /totale lasten  89% 99% 
     

Fondswervingspercentage:    

Kosten / baten eigen fondswerving  6% 1% 
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5.3. Kasstroomoverzicht 2020 
 

  2020 2019 
  €  € 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten  -4.785,45 1.626,59 
    

Mutatie kortlopende schulden  -377,49 1.696,84 
    

Kasstroom uit operationele activiteiten  -5.162,94 3.323,43 
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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 2020 
 

Activa 
 

1. LIQUIDE MIDDELEN    

  31 december 2020 31 december 2019 
    

Triodos Nl 72 TRIO 0338 6656 09  3.050,37 8.213,31 
 

Passiva 
  31 december 2020 31 december 2019 
2. Continuïteitsreserve    

    

Saldo per 1 januari  5.522,89 4.836,15 
Resultaatbestemming  -4.785,45 686,74 
Saldo per 31 december  737,44 5.522,89 

 
Overeenkomstig de resultaatbestemming is het nadelig  saldo ad € 4.785,45 over 2020 geheel ten laste 
gebracht van de continuïteitsreserve. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.  
 

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. 

Als gevolg van de cororna pandemie zijn de resultaten van de Stichting teleurstellend. Het bestuur heeft 
op vergadering van 21 april 2021 besloten om de toevoeging voor 2020 achterwegen te laten. 

  31 december 2020 31 december 2019 
    

Saldo per 1 januari  939,85 0,00 
    

Toevoeging aan reserve    

    

10% van de netto inkomen  0,00 4.388,38 
Saldo per 31 december  939,85 4.388,38 

    

Onttrekking van reserve    

Ondersteuning van muzikanten in Indië  0,00 3.448,53 
    

  939,85 939,85 
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4. KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 december 2020 31 december 2019 

    

Crediteuren  0,00 1.663,68 

Nog te betalen bedragen  1.373,08 86,89 

  1.373,08 1.750,57 
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5.7. Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2020 
 

6. BESTEED AAN DOELSTELLING 

   2020 2019 
   € €  

     

Project Rusland    

Tour management  1.134,69 0,00 
Visums   1.185,00 0,00 
Overige kosten  2.419,80 0,00 

   4.739,49 0,00 
     

Project Senegal    

Reiskosten    1.377,53 0,00 
Verblijfskosten   79,80 0,00 
Vergoeding muzikanten   1.150,00 0,00 
Overige kosten  2.719,86 0,00 

   5.327,19 0,00 
     

Project Indië    

Reiskosten    0,00 11.364,48 
Verblijfskosten   0,00 3.929,66 
Vergoeding muzikanten   1.210,00 7.951,00 
Overige kosten  1.992,87 2.503,83 

   3.202,87 25.748,97 
     

Project Roemenië    

Reiskosten    0,00 5.221,72 
Verblijfskosten   0,00 2.434,16 
Vergoeding muzikanten   605,00 3.565,89 
Overige kosten  509,50 965,95 

   1.114,50 12.187,72 
     

Project New Season Toer    

Tour management  222,70 0 
Overige kosten  232,31 0,00 

   455,01 0,00 
     

Project Siberië    

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

   0,00 658,70 
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Project Pioniersdag    

Tour Management  786,09 0,00 
Studio Huur   3.025,00 0,00 
Vergoeding muzikanten   1.484,55 0,00 
Overige kosten  5.838,22 0,00 

   11.133,86 0,00 
     

Project Immanuel    

Studio Huur   40,00 0,00 
Vergoeding muzikanten   625,87 0,00 
Overige kosten  769,22 0,00 

   1.435,09 0,00 
     

Project Podcastruimte    

Inrichting Podcastruimte  2.707,40 0,00 
Overige kosten  2.824,24 0,00 

   5.531,64 0,00 
     

   32.939,65 38.595,39 
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5.8. Resultaatbestemming 
 

Resultaatbestemming    

     

   2020 2019 
   € €  

Toevoegen aan Continuïteitsreserve -4.785,45 686,74 
Toevoegen aan Reserve Ontwikkeling Muzikanten 0,00 939,85 

   -4.785,45 1.626,59 
 


