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Voorwoord 

Het jaar 2020 is voor ons als stichting een pittig jaar geweest. Door Corona en de bijkomende 

maatregelen gingen veel activiteiten niet door of liepen ernstige vertragingen op. Festivals werden 

afgelast, optredens gecanceld, video-opnames konden niet doorgaan. Ook konden we als actieve 

bestuursleden veel minder tijd in onze projecten investeren omdat onze werkzaamheden in het 

bedrijfsleven opeens veel meer extra tijd vroegen. Kortom een jaar waarin alles anders liep dan 

gepland en wij net zoals de rest van Nederland we opeens voor nieuwe uitdagingen stonden. 

 

Toch was niet alles kommer-en-kwel. Ook dit jaar hebben we mooie dingen kunnen doen. In dit 

verslag willen stilstaan bij een aantal hoogte punten en vooruit kijken naar de toekomst. 

 

We willen aandacht besteden aan diverse muziekprojecten die een positieve invloed hebben op de 

samenleving, we willen aandacht geven aan onze samenwerking met Stichting De Talentstrateeg 

waar tevens een aantal bestuursleden van ons actief in zijn en we willen aandacht besteden aan de 

toekomst die voor ons ligt. 

 

Een toekomst waarin we met elkaar verder willen bouwen aan een samenleving die gekenmerkt 

wordt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer vrijheid en meer 

naastenliefde. 
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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. 

 

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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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 praktijk 

We hebben aan deze doelstelling gewerkt door het opzetten van het project Samensturing in de 

kerk. Samen met het bedrijf Saminc geven we dit vorm. Saminc is in de markt de specialist op dit 

gebied en helpt graag mee om Samensturing en daarmee ook Transformationeel leiderschap in 

kerken vorm te geven. Samensturing is namelijk gebaseerd op drie leiderschapsscholen: 

1. Situationeel leiderschap. 

2. Dienend leiderschap. 

3. Transformationeel leiderschap. 

 

In 2020 zijn we begonnen met de website Samen in Christus. Deze website zal in 2021 een nieuwe 

naam en jasje krijgen. Vervolgens zijn we begonnen met het trainen van trainers zodat we in het 

najaar van 2021 een toerustingstraject kunnen lanceren. 

 

De missie binnen dit project is: “Het is onze missie om gemeenten terug te brengen naar de 
bedoeling: een bloeiende gemeente te zijn, een levend lichaam, waarin ieder zijn of haar gaven en 
talenten in mag zetten, zodat zij samen het beeld van Christus zichtbaar maken voor de wereld.” 

 

Onze droom is dat kerken opbloeien, dat gemeenteleden geen kerkbankvulling zijn maar dat zij 

met elkaar ontdekken hoe zij de samenleving tot dienst kunnen zijn. Innerlijk gemotiveerd de ander 

tot zegen zijn, dat is waar het om draait. In onze optiek zou elke kerk en elk christenen herkenbaar 

moeten zijn aan zijn of haar positieve bijdrage aan deze maatschappij waarbij het niet uitmaakt 

welke vorm van vrijwilligerswerk het betreft (of dat nu armenzorg, pastorale hulp, 

talentontwikkeling, jeugdwerk, culturele bijdrage, etc. is.) 
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Bevorderen van Bijbelverspreiding en Bijbelonderwijs 

Wij geloven dat de Bijbel het boek is dat mensenlevens verandert. Het is het boek dat bepalend is 

geweest voor de loop van de wereldgeschiedenis. In dit boek staan Gods ideeën voor een prachtige 

samenleving en een mooie toekomst. 

 

Normaal wordt deze doelstelling vormgegeven door het project rondom de Metalbijbels. Deze 

projecttak is stil komen te liggen vanwege de Coronamaatregelen. We hebben goede hoop dat 

dit in 2021 wel weer zijn doorgang kan vinden. 

 

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. We hadden tevens een aantal 

toerustingsdagen gepland, echter deze konden door de corona maatregelen niet doorgaan. 

 

Ook moesten we door dezelfde corona maatregelen de video productie uitstellen. Van de 

beoogde 50 video’s zijn er inmiddels 32 gemaakt. We hebben er nog 18 te gaan. Met de 

huidige omloop snelheid van 1 video per maand is onze hoop dat dit project over anderhalf 

jaar klaar is. Binnen dit project willen we wel kijken of we in de zomer van 2021 de video’s 

kunnen integreren in e-learning software zodat de video’s nog beter tot hun recht komen. 

 

Wat wel goed gelukt is om de thematiek te koppelen aan christelijke artiesten en een website 

goed uit te werken zodat informatie over christelijke muziek en video’s over een christelijke 

levensstijl goed samengaan. 

 

De facebook pagina van Stichting Transformate waar we veel aandacht geven aan deze 

problematiek verliep in 2020 nog steeds erg goed. 
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Kwartaal Total 

Reach 

Post Total 
Impressions 

Engaged 
Users 

Post 
Likes 

Post 
Shares 

Post 
Comments 

Kwartaal 1 1.818.376 2.452.507 142.937 56.020 1525 504 

Kwartaal 2 2.453.797 2.858.694 192.089 27.738 1333 379 

Kwartaal 3 1.084.751 1.010.055 58.687 26.248 810 293 

Kwartaal 4 716.493 712.122 30.569 4.321 511 216 

Totaal 6.073.417 7.033.378 424.282 114.327 4.179 1.392 

Gemiddeld 

per dag: 

 

16.639 
 

19.270 
 

1162 
 

313 
 

11 
 

4 

 

Waar we in het begin van 2020 enorm groeide zien we aan het eind van het jaar een forse 

teruggang. Dit heeft zowel te maken met dat we zelf minder tijd beschikbaar hadden als wel 

dat we merken dat er grote veranderingen plaatsvinden rondom het facebook 

advertentiebeleid. Helaas is facebook hierin niet echt een heel betrouwbare partner. We willen 

daarom kijken of we de traffic meer rechtstreeks naar de website van Countersound kunnen 

laten gaan zodat we minder afhankelijk van facebook worden. 
 

Pilotproject rondom traumahulpverlening 
Daarnaast zijn we verder gegaan met ons 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. Nu in dit tweede jaar zien we de hulverlening vanuit de hulpverleenster stopt 

vanwege alle corona maatregelen. We merken tevens dat de financiële steun terugloopt. Na 

overleg met de vrijwilliger hebben we besloten om dit pilot project in 2021 te stoppen. 
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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 project CounterSound geven we hier inmiddels ook gestalte aan. Daarnaast geven de 

diverse artiesten die verbonden zijn aan onze stichting dit vorm in hun werk onder jongeren. 

 

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 de vraag naar dit prachtige 

hulpmiddel. 
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Activiteiten en ontwikkelingen 

De volgende activiteiten zijn volledig stil komen te liggen door de coronamaatregelen: 
 

1. LEF-Ede: Voorafgaand aan het uitbreken van het virus hebben we precies één activiteit kunnen 

organiseren. 

2. Metalbijbels verspreiden op festivals. 

3. Het houden van Metalpraiseconcerten vanuit Metalforce. 

 
Activiteiten die wel doorgang hebben kunnen vinden, zij het soms beperkt zijn: 

 

1. Het ondersteunen van de missie van DJ Roberto Rosso. Roberto Rosso zelf is als DJ ondanks 

het ontbreken van optredens actief gebleven in het positief beïnvloeden van jongeren. Als DJ 

en jongerenwerker zet hij zich in voor talentontwikkeling. Hij heeft afgelopen jaar (in de 

periode dat het kon) producersweekenden georganiseerd. Ook met zijn muziek probeert hij 

christenen te stimuleren tot een positieve christelijke levensstijl Dit laatste heeft mede 

plaatsgevonden in samenwerking met Stichting Echo. 
 

2. Het project Luctor Et Emergo: Ook rapper Simson is blijvend op zoek gegaan hoe hij jongeren 

positief kon beïnvloeden. Hij heeft van de geplande 11 trajecten er 6 weten af te ronden, twee 

lopen er nog en met de overige drie is hij nog in gesprek. 
 

3. Het ondersteunen van de missie van Noanna: Noanna is verbonden aan Countersound en is 

daarnaast aan het kijken hoe ze haar missie: “What would the world look like if every woman 

would love herself” kan vormgeven. Door muziek te combineren met lifestyle inspireert en 

helpt ze andere vrouwen. Gezien de Bijbel oproept om onze naaste lief te hebben als onszelf, 

past zij goed bij onze missie om meer naaste liefde in deze samenleving te laten ontstaan. 

Immer wat je niet hebt kun je ook niet weggeven. Als we niet van onszelf houden dan wordt 

de verspreiding van naastenliefde een onmogelijke taak. 

 

Een uniek gegeven is dat, toen het nog kon qua coronamaatregelen, wij voor haar een concert 

hebben weten te regelen in Pathé. Dit concert was een mooi succes. Het verhaal en de liedjes 

van Noanna raakte zichtbaar het publiek. 
 

4. Zoals eerder vermeld zijn we aan de slag gegaan met Samensturing in de kerk. We zijn 

momenteel bezig met het trainen van trainers, in september komt het boek uit en in het 

najaar hopen we een kerkentour vorm te geven en een online toerustingsplatform te lanceren. 
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Ontwikkelingen voor komende jaren: 
 

Voor de komende jaren hebben we de volgende drie speerpunten: 
 

- Onder de naam Countersound: Het verder ontwikkelen van een muziekplatform waar christelijke 

artiesten hun muziek en hun verhaal kwijt kunnen. Veel van deze artiesten hebben een 

inspirerend verhaal . Deze verhalen willen we naar de voorgrond halen zodat er een online 

community ontstaat rondom geloof, levensstijl en samenleving. Op dit platform willen we ook de 

onderwijsvideo’s plaatsen en via e-learingsoftware concrete lessen aan gaan bieden. 
 

- Het verder ontwikkelen van de Bedieningentest. Dit is een test gebaseerd op de 

persoonlijkheidsleer die mensen helpt om de door God gegeven unieke vaardigheden te 

ontdekken. 
 

- Het verder ontwikkelen van Samensturing in de kerk en mogelijk dit verzelfstandigen in een 

eigen stichting. 
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Financiën 

Resultaat 2020 
 

Kosten  Baten   Resultaat 

Algemene kosten: Algemene giften:  

Techniek € 3.657,75 Giften algemeen € 4957,50  

Software en hostingskosten € 1.116,82 Vergoedingen lezingen € 620,24  

Overige kosten € 150,21    

Bankkosten € 142,47 Rente € 0,62  

Algemeen totaal € 5.067,25  € 5.578,36 € 511,11 

Project gebonden kosten: Project gebonden giften: 

Project CounterSound € 9.296,03 Project CounterSound € 2070,00 € -7.226,03 

Missie Noanna € 471,36 Missie Noanna € 505,00 € 33,64 

Metal Bijbel € 90,75 Metalbijbel € 1758,61 € 1.667,86 

Project Metalforce € 0,00 Project Metalforce € 297,00 € 297,70 

Project Missie Roberto Rosso € 4157,14 Project Missie Roberto € 6470,49 € 2.313,35 

Project Lef-Ede € 30,25 Project Lef-Ede € 80,15 € 49,90 

Pilot project 
traumahulpverlening 

€ 460,00 Pilot project 
traumahulpverlening 

€ 305,00 € -155,00 

Project Luctor Et Emergo € 1707,69 Project Luctor Et Emergo € 5500,00 € 3.792,31 

Projecten Totaal € 16.213,22  € 16.986,95 € 773,73 

Totaal € 21.280,47  € 22.565,31 € 1.284,84 

Banksaldo 1-1-2020 € 11.851,07 

Banksaldo 31-12-2020 € 13.135,91 
 

Reserveringen  

Gereserveerd voor CounterSound € -1.909 

Gereserveerd voor Metalbijbel € 7.018 

Gereserveerd voor Missie Roberto Rossso € 2.399 

Gereserveerd voor pilot project traumahulpverlening € 765 

Gereserveerd LEF-Ede € 307 

Gereserveerd voor Metalforce € 198 

Gereserveerd voor Luctor et Emergo € 3.792 

Totaal € 12.570 
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Activa Passiva 

Vaste Activa 

Inventaris 2020 

 

€ 6.353 

 

Eigen Vermogen 

 

€ 6.919 

Vlottende Activa 

Liquide middelen 

 
€ 13.136 

 
Reserveringen: 

 
€12.570 

Totaal Activa € 19.489 Totaal Passiva € 19.489 

 

Toelichting op balans: 

Inventaris:  

Waarde inventaris 2019 (Camera’s) € 1.300,00 

Afschrijving - € 650,00 

Video Mixer en toebehoren € 1.270,00 

Bekabeling HDMI € 45,93 

Streaming apparaat € 419,00 

Elgato capturecard € 202,98 

Verkoop en inkoop camera's € 1.875,00 

Microfoon en toebehoren € 341,03 

Mengpaneel € 144,64 

Atmos Ninaja V- Recorder € 599,00 

Harde schijf Atmos € 417,00 

Bekabeling livestreaming € 387,87 
 € 6.352,75 

 

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 2021 
 

Kosten  Baten  

Algemene kosten: Algemene giften: 

Hosting- en softwarekosten € 1.200 Giften algemeen € 2.000 

Bankkosten € 160   

Verzekeringskosten € 480   

Overige kosten € 160   

Totale algemene kosten: € 2.000 Totale algemene baten: € 2.000 

 

Project gebonden kosten: Project gebonden giften: 

CounterSound € 1.500 CounterSound giften en fondsen € 3.500 

Metalbijbel € 0 Metalbijbel € 1.500 

Metalforce € 200 Metalforce € 200 

Missie Roberto Rosso € 1.200 Missie Roberto Rosso € 1.200 

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

Mutatie reserve € 3.500 Bijdrage vanuit reserve € 0 

Totale projectkosten € 7.000 Totale projectbaten € 7.000 
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