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Voorwoord 

“Groei”, dat is het woord dat het werk van ons als stichting in 2019 heeft gekenmerkt. Groei in 

bereik, groei in focus, groei in vrijwilligers, groei in betrokkenheid en daarmee ook groei in 

impact. 

Stichting Transformate bestond dit jaar 5 jaar. De eerste mijlpaal. Destijds werd de stichting 

opgericht als werkstichting en hulpmiddel om zowel personen als mooie initiatieven tot bloei 

te laten komen en zo gezamenlijk te bouwen aan een positieve en transformerende invloed in 

de samenleving. 

In vijf jaar tijd is de stichting aardig gegroeid en hebben we diverse personen en hun 

initiatieven mogen helpen om tot ontplooiing te komen. Soms op de voorgrond, maar veel 

vaker op de achtergrond. 

De initiatieven die we afgelopen vijf jaar hebben mogen helpen zijn: 

• Coördinatie Vrijwilligers Vluchtingen 

Ede  

• Alpha Cursus Ede 

• Youth Alive 

• Stichting Jonah 

• Slingeland Festival 

• Butogether / Leef 

• Overflow, De Vluchtheuvel  

• Stichting Meer dan een Lied 

• Changed Stories 

• Missie Net 

• A21 (Walk for Freedom Ede) 

• Gewond door het leven 

• Stichting Reck 

• Stichting Arts Alive 

• Choose Freedom 

• Metallbijbel Nederland 

• Metalforce 

Bij sommige initiatieven was de ondersteuning kortdurend, bij andere voor een termijn van een 

paar jaar en enkele initiatieven hebben een vaste thuisbasis gekregen binnen de stichting. 

Denk bijvoorbeeld aan Metallbijbel Nederland en Metalforce. 

Door de tijd heen hebben we ook gemerkt dat we met name de leeftijdsgroep 18-24 jaar 

aanspreken. 52% van de mensen die we bereiken behoort tot deze doelgroep.  De 

leeftijdsgroep die daarop volgt is die van 25 tot met 34 jaar (goed voor 28%). We kunnen 

zeggen dat ons werk met name jong volwassenen inspireert en ondersteunt. 

Onze strategie voor de toekomst is de inspiratie onder deze doelgroep uit te bouwen door 

met name samen te werken met artiesten die zich willen inzetten voor de samenleving. 

Afgelopen jaar  zijn we in contact gekomen met diverse artiesten zoals: Daniël Marx, Irma Dee, 

Adem Project, William Wixley, Wouter Seinen, Delise, Noanna, DJ Roberto Rosso, en Simson.  
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De samenwerking was per artiest verschillend van karakter. Vaak is het relatie opbouwen, de artiest 

leren kennen en zijn of haar verhaal op een mooie manier de wereld in brengen.  

 

De plannen voor de toekomst zijn om samen met hen aandacht te krijgen voor de problematieken 

die onder deze leeftijdsgroep spelen. Steeds meer jonge mensen lopen vast in hun leven. Burn-out 

is een veel voorkomend probleem.  Ons verlangen is om deze jonge mensen te helpen om weer 

terug in hun kracht te komen en een levensstijl te ontwikkelen die zich kenmerkt door woorden als 

vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid.  Hiervoor zijn we dit jaar begonnen met het project 

CounterSound.  

 

Dit project loopt goed ondanks dat we er ook achter komen dat het maken van deze video’s meer 

tijd in neemt dan verwacht. Momenteel lopen we in de productie achter op wat we beoogd hadden 

maar niet in de impact. De video’s worden goed bekeken en ons bereik op facebook is herhaaldelijk 

hoger dan 20.000 personen per dag. Ook hebben we gemerkt dat als we de beoogde frequentie per 

video en illustratie hanteren ( 1 video en 1 illustratie per week) dit ten koste gaat van het aantal 

personen dat deze bekijkt. We merken dat de jongeren dan overspoeld worden te meer omdat we 

ook musicvideo’s  posten.  

 

Het leek ons daarom verstandig om de frequentie iets lager te houden en langer door te gaan met 

dit project. Uiteindelijk willen we wel het beoogde aantal video’s en illustraties realiseren.   

 

Kortom we zijn met veel enthousiasme bezig en hopen onze doelstellingen te verwezenlijken en 

daarmee als inspirerende organisatie impact te hebben in de levens van jongvolwassenen.  
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Visie: 

Stichting Transformate is opgericht om mensen te helpen tot ontplooiing te komen, zodat zij hun 

dromen voor een betere samenleving kunnen verwezenlijken.  In onze visie wordt die betere 

samenleving gekenmerkt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer 

vrijheid en meer naastenliefde.   

 

Missie: 

Stichting Transformate heeft als doel om vanuit Gods tegenwoordigheid Bijbelse inzichten te 

verwerven en deze inzichten middels training, werkmateriaal en aan verwante activiteiten over te 

dragen, zodat er vanuit de plaatselijke gemeente van Christus herstellende transformatie voor mens 

en samenleving kan ontstaan. Wij geloven dat God de beste ideeën heeft voor een betere 

samenleving. Deze ideeën zijn o.a. te vinden in de Bijbel, het meest prachtige boek wat er is. 

 

 

1. De visie, de missie en het bestuur 

Het bestuur 

Stichting Transformate bestaat uit een enthousiast bestuur en diverse gemotiveerde vrijwilligers die 

gezamenlijk zich inzetten om de doelstelling van Stichting Transformate vorm te geven. 

 

• De voorzitter is Dhr. R.J. Sagström. Hij is als freelance marketeer erg innovatief en denkt in 

mogelijkheden. Doelgericht behalen van resultaat staat bovenaan zijn lijstje. Daarnaast is hij 

altijd op zoek naar vernieuwing en nieuwe uitdagingen. 

• De secretaris is Dhr. B.M. Gort. Hij is enthousiast, gedreven en werkzaam als 

communicatiedeskundige. Hij zit niet snel om een woord verlegen en is erg betrokken op 

mensen. 

• De penningmeester is Dhr. W.A. de Goei. Ooit begonnen als jongerenwerker, daarna is hij 

meerdere jaren actief geweest als voorganger, nu is hij actief als projectbegeleider en 

adviseur. Hij is analytisch en weet goede doelgerichte structuren aan te brengen. 

 

Momenteel zijn we bezig met een nieuw bestuurslid. We zijn in gesprek met Dhr. L. 

Schouten. Als bevriend voorganger van de Vluchtheuvel en actief binnen diverse kerkelijke 

netwerken leek ons dit een mooie aanvulling op het team. Te meer ook omdat Dhr. B.M. 

Gort zijn bestuurstaak in de nabije toekomst graag zou willen overdragen en meer de rol 

van bestuursadviseur op zich zou willen nemen.  
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2. Algemene doelstellingen 

Doelstelling: Bevorderen van transformationeel leiderschap 

Wij willen transformationeel leiderschap bevorderen. Deze leiderschapsvorm wil het herstel en de 

ontwikkeling van het geheel bereiken door het herstel en de ontwikkeling van het individu. Elk 

persoon kan vervolgens bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van het geheel.  

 

De theorie 

Transformationeel leiderschap gaat uit van ieders unieke kwaliteiten en vaardigheden. Binnen 

transformationeel leiderschap is er veel aandacht voor het ontdekken van deze unieke vaardigheden 

om vervolgens deze tot bloei te laten komen. Transformationeel leiderschap is daarmee een vorm 

van dienend leiderschap waarbij de nadruk ligt op inspiratie als middel om anderen te bewegen tot 

verandering. Verandering mag nimmer afgedwongen worden, het is een vrijwillige keus die tot stand 

komt door inspiratie. Binnen transformationeel leiderschap is het vormen van een inspirerende en 

positieve cultuur waarbinnen men dingen kan leren, kan experimenteren en begeleiding kan 

ontvangen essentieel. 

 

De praktijk 

Naast de activiteiten die we in het vorige verslag al hebben genoemd (Countersound en Lef-Ede) 

zijn we dit jaar verkennend bezig gegaan met een geweldig nieuw initiatief. Het betreft een 

samenwerking met het bedrijf Saminc. Dit bedrijf is gespecialiseerd in samensturing en zou graag 

samensturing in de kerk willen vormgeven. Samensturing is een vorm van transformationeel 

leiderschap en past daarmee goed bij onze manier van werken. Door samensturing verdwijnen 

sterke hiërarchische structuren zonder dat leiders aan de kant worden gezet. Tevens bloeien 

mensen in deze organisaties op omdat ze - gerelateerd aan het collectief doel - hun eigen gaven 

en talenten gaan inzetten. Gezamenlijk werk je aan de hand van te voren afgesproken kaders aan 

het afgesproken collectieve doel.  

 

Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk verlangen om kerken en 

organisaties te helpen in samenwerkingsprocessen zowel interne als externe samenwerkings-

processen. We geloven dat de manier van samensturing zoals Saminc deze gestalte geeft in het 

verlengde ligt van het denken over leiderschap in het Nieuwe Testament. Wilbert de Goei onze 

penningmeester, projectleider en theoloog zal komend jaar samen met Rianca Evers founder en 

directeur van Saminc werken aan het boek “Samensturing in de kerk”.  Gezamenlijk zal vervolgens 

het platform Samen in Christus worden gelanceerd.   
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Doelstelling: Bevorderen van psychisch herstel en support 

Wij geloven dat de mens pas tot ontplooiing kan komen als hij of zij eerst herstelt van trauma’s en 

verslavingen. We promoten en helpen graag initiatieven die mensen helpen te herstellen, vooral als 

die initiatieven zich richten op toerusting, training en voorlichting. 

 

De praktijk 

Binnen het project Countersound werken we hier heel specifiek aan. We hebben vooral veel 

aandacht voor burn-out. Samen met diverse artiesten en jongvolwassenen besteden we door 

middel van video’s aandacht aan deze problematiek. Tevens komen er in 2020 een aantal 

dagen waar we onze doelgroep door middel van workshops en lezingen willen toerusten en 

inspireren. 

 

Daarnaast zijn we bezig met een pilotproject rondom traumahulpverlening. In de praktijk liepen 

we er tegen aan dat één van onze vrijwilligers geen passende match kon vinden binnen de 

door de overheid georganiseerde hulpverlening. Er miste de benodigde veiligheid voor het 

hulpverleningstraject rondom traumaverwerking. Dit terwijl er wel een gekwalificeerde 

professionele therapeut was die vanuit haar christelijke identiteit de benodigde veiligheid kon 

bieden voor dit specifieke traject. Het probleem was echter dat deze vrijwilliger deze 

hulpverlener niet kon betalen vanwege een financieel tekort. Om een lang verhaal kort te 

maken: We zijn gaan kijken of we dit probleem door interne crowdfunding op konden lossen 

en dit is gelukt.  

 

Na enige navraag blijkt dat dit een veelvoorkomend probleem is. Veel mensen vinden geen 

passende match door de huidige overheidsregels. De enige manier is om het zelf te betalen en 

dat is alleen weggelegd voor meer de vermogende mensen.  We zijn daarom nu aan het kijken 

of we voor dit project een kartrekker kunnen vinden zodat meer mensen die financieel beperkt 

zijn passende en tevens professionele traumahulpverlening kunnen vinden.   

 

Doelstelling: Bevorderen van bewuste keuzes vanuit eigen identiteit 

We geloven dat het voor elk mens belangrijk is vanuit zijn of haar eigen identiteit bewuste keuzes te 

maken. Het gaat erom bewust te leven naar de waarden die voortkomen uit je identiteit. Om daar te 

komen is het van essentieel belang je eigen identiteit te ontdekken en de waarden die daar uit 

voortkomen. 

 

De praktijk 

Aan deze doelstelling is gewerkt door de artikelen die we dit jaar hebben geschreven. Aan de hand 

van ons nieuwe project CounterSound geven we hier inmiddels ook gestalte aan. 
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Doelstelling: Bevorderen van talentontwikkeling en dienen van de samenleving 

We willen mensen stimuleren om vanuit hun talenten en vaardigheden tot een actieve dienende 

houding in de samenleving te komen. Wij geloven dat wij als mensen ieder voor zich unieke gaven 

en talenten van God de Schepper hebben gekregen die wij mogen inzetten om onze medemens in 

liefde mee te dienen. Als wij dat gaan doen, dan komen de mooiste dingen tot stand, verwachten 

wij.  

 

De praktijk 

We hebben diverse talentrijke initiatieven gepromoot en we hebben de bediendingentest verder 

uitgewerkt. Met de verder doorontwikkeling van deze laatste test blijven we bezig. Het ontbreekt 

alleen regelmatig aan tijd om hier echt vaart mee te maken. Wel groeit het aantal lezingen wat wij 

over de theorie achter de bedieningentest mogen geven. 

 

3. Activiteiten en ontwikkelingen 

Binnen Stichting Transformate zijn we gegroeid in het aanbrengen van focus in onze activiteiten. We 

hebben daarbij de volgende drie kernactiviteiten: 

1. Het bouwen van een inspiratieplatform. Dit doen we in eerste plaats op facebook maar 

daarnaast ook via de website: www.countersound.nl 

We richten ons daarbij op de leeftijd 18-25 jaar. Door onderwijsvideo’s, kunst en muziek 

initiatieven, informatie over leiderschap en verhalen van inspirerende mensen proberen we 

mensen te inspireren tot een positieve, proactieve levensstijl gebaseerd op onze christelijke 

identiteit 

 

2. De promotie en verspreiding van de Bijbel. Dit doen we zowel door ons inspiratieplatform als 

door de verspreiding van Metalbijbels onder metalfans in Nederland en België. 

 

3. Advies en projectondersteuning aan projecten die in lijn liggen met onze doelstellingen en 

waarbij talent wordt ontwikkelt.  

 

Het bouwen van een inspiratieplatform op facebook 

Het bouwen van het platform op facebook is ontstaan door Project Eikoon. Dit wordt momenteel 

voortgezet aan de hand van het project Countersound. Waar we vorig jaar een cumulatief 

berichtenbereik van 3,4 miljoen wisten de realiseren is dat in 2019 gegroeid naar 4,2 miljoen. Ons 

streven is om dit jaar de 5 miljoen te passeren. Daarnaast is het aantal volgers ook fors gegroeid. 

We zitten momenteel boven de 11.000 volgers. Dit is meer dan diverse grote christelijke 
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organisaties. Voor ons als kleine organisatie met alleen maar vrijwilligers en af toe ingehuurde 

krachten is dat naar onze mening iets waar we trots op mogen zijn.  Hiermee is tevens het 

operationele doel van 2019 om boven de 10.000 volgers uit te komen ruimschoots behaald. 

 

Ontwikkelingen: 

De website www.countersound.nl krijgt steeds meer gestalte. We zijn momenteel bezig om naast 

blogs ook muziek- en boekrecensies toe te voegen zodat het een echte lifestyle website wordt 

voor jongvolwassenen in de leeftijd 18-35 jaar.  

 

Samenwerking 

Onze operationele doelstelling om samenwerkingen aan te gaan die een positieve uitwerking 

kunnen hebben op het inspiratieplatform is deels gelukt. We merken helaas een vrij gesloten 

houding bij veel christelijke organisaties. Ze zijn druk bezig met zichzelf en zien niet snel 

meerwaarde in samenwerking met in hun ogen een kleine organisatie. Uitzonderingen zijn de 

diverse artiesten waarmee wij momenteel samenwerken. Youth Alive, Youth Alpha (samen met hen 

hebben we een video gemaakt), Arts Alive en mogelijk de Navigators. Met hen willen we kijken of 

we in 2020 meer gesprekken kunnen krijgen over een toekomstige samenwerking.  

 

De promotie en verspreiding van de Bijbel 

De verspreiding van Metalbijbels is ook dit jaar goed verlopen we hebben weer honderden bijbels  

verspreid op festivals als “Baroeg Open Air” Rotterdam en “In to the Grave” Leeuwarden. Tevens 

hebben we onze voorraad aan kunnen vullen. Daarnaast is bijna 8000 euro opgehaald voor de 

verspreiding van nieuwe Bijbels. Inclusief promotie en festival kosten kunnen we met deze 

opbrengst gemiddeld 1600 Bijbels per jaar verspreiden. Nu moeten we er wel bij zeggen dat dit 

resultaat ook werd behaald door een donatie van een vermogensfonds.   

 

Ons verlangen is om in de nabije toekomst ook op Dynamo Metalfest te staan. Dit vraagt echter 

een groei in giften naar minimaal 8.000 euro. Als dit doel niet wordt behaald dan is het 

verstandiger om nog te wachten met deze stap. Deze stap heeft vooral zin als we blijvend daar 

aanwezig kunnen zijn.   

 

Advies en projectondersteuning 

Zoals gepland is de ondersteuning van Alpha Ede gestopt. Zij konden zelfstandig verder en het 

was dus prima om dit af te ronden. De adviserende rol willen we meer op het gebied van 

christelijke muziek voortzetten.  
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4. Financiën 

Resultaat 2019 
 

Kosten Baten Resultaat 

Algemene kosten: Algemene giften:  

It-kosten € 1921,87 Giften algemeen € 1.600,00 

 
€ -321,87 

Overige kosten € 18,95 Sprekersvergoedingen  

 

€ 520,56 € 501,61 

Bankkosten € 155,40 Rente € 0,33 € -155,40 

Project gebonden kosten: Project gebonden giften: 

Project CounterSound € 4.454,27 

 

Project CounterSound giften € 2.244,50 € 5.290,23 

Project CounterSound fondsen €7.500,00 

Project Eikoon € 3.453,64 Project Eikoon € 3.480,00 €26,36 

Project Metalbijbel € 8.999,90 Metalbijbel Giften     € 5.437,65 € -1062,25 

Metalbijbel Fondsen €. 2.500,00 

 Project Metalforce € 711,40 Project Metalforce € 467,25 €-244,15 

Project Missie Roberto 

 

€ 178,76 Project Missie Roberto Rosso € 265,00 € 86,24 

Project Lef-Ede € 404,54 Project Lef-Ede € 661,30 € 256,76 

Pilot project 

traumahulpverlening  

€ 680,00 Pilot project 

traumahulpverlening 

€ 1.600,00 € 920,00 

Project Alpha Ede € 117,99 Project Alpha Ede € 0 € -117,99 

Totaal € 21.096,72 

 

 € 26.276,59 € 5.179,87 

Banksaldo 1-1-2019 € 6.671,20 

Banksaldo 1-1-2020 € 11.851,07 

 

Reserveringen  

Gereserveerd voor CounterSound € 5.317 

Gereserveerd voor Project Eikoon (Het bedrag van 26,36 is ten goede gekomen 

aan project Countersound) 

€ 0,00 

Gereserveerd voor Metalbijbel € 5350 

Gereserveerd voor Missie Roberto Rossso € 86 

Gereserveerd voor pilot project traumahulpverlening € 920 

Gereserveerd LEF-Ede € 257 

Gereserveerd voor Alpha Ede € 0 

Totaal € 11.930 

Vorderingen voor Metalforce € -99 
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Activa Passiva 

Vaste Activa 

Inventaris 

 

€ 1.300 

Eigen Vermogen € 1.320 

Vlottende Activa 

Liquide middelen 

Vorderingen lange termijn 

 

€ 11.851 

€ 99 

Reserveringen:  €11.930 

Totaal Activa € 13.250 Totaal Passiva € 13.250 

 

Toelichting op balans: 
 

Beginwaarde inventaris 1-1-2019 € 960 

Afschrijving € -470 

Waarde nieuwe aankopen: € 1644 

Afschrijving nieuwe aankopen €- 834 

Waarde per 1-1- 2020: € 1300 

 

Beloningsbeleid en inzet van middelen 

De bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken, zoals vergaderen 

en representatie van de stichting. De enige vergoeding die Stichting Transformate uitkeert zijn 

eventuele vergoedingen voor uitvoerende taken die direct gerelateerd zijn aan de verwezenlijking 

van de doelstelling zoals bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen. Daarnaast worden ook de 

reiskosten vergoed die in verband staan met deze activiteiten. Op deze manier willen we de 

verworven middelen zoveel mogelijk ten goede laten komen aan de visie en missie waarvoor we 

staan. 
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Begroting 2020 
 

Kosten Baten 

Algemene kosten: Algemene giften: 

IT kosten € 600 Giften algemeen € 840 

Bankkosten € 160   

Overige kosten € 80   

Project gebonden kosten: Project gebonden giften: 

CounterSound € 12.500 CounterSound giften en fondsen € 7.000 

Metalbijbel € 9.000 Metalbijbel € 6.000 

Metalforce € 1.501 Metalforce € 1.600 

Missie Roberto Rossso € 1.200 Missie Roberto Rossso € 1.200 

Project Krachtherstel € 1.200 Project Krachtherstel € 1.200 

Project Lef-Ede € 600 Project Lef-Ede € 600 

Mutatie vorderingen € 100 Mutatie Reserve € 8.500 

Totaal € 26.940  € 26.940 
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5. Akkoordverklaring 

Datum:    

Plaats: Ede 
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