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Voorwoord 

Net als in 2020 hebben ook in 2021 veel activiteiten stilgelegen door corona. Van uitdeelacties op 

festivals, tot video-opnames met steeds weer een lockdown was het vrijwel onmogelijk om dingen 

te plannen. Kortom weer een jaar waarin alles anders liep dan gepland en wij net zoals de rest 

van Nederland met veel uitdagingen te maken hebben. Ondanks dat zijn er ook mooie 

ontwikkelingen te melden zoals het uitkomen van het boek Samensturing in de kerk en de 

praktische ondersteuning die wij aan dit werk konden bieden. Ook is het mooi om te zien hoe het 

project CounterSound steeds meer vorm krijgt. Daarnaast mocht ik als initiatiefnemer achter 

Stichting Transformate een nieuw roeping ervaren die gedurende het jaar op bijzondere wijze 

gestalte heeft gekregen. 

 

Het was naar ik meen ergens in september 2021 toen God in de vroege ochtend tot mij sprak. Ik 

was niet op zoek naar iets nieuws, maar ik ben dankbaar dat God wel met iets nieuws kwam. Hij 

vertelde mij dat ik opnieuw voorganger mocht zijn, alleen nu niet van een normale, bestaande 

gemeente, maar van een netwerk van allemaal mensen en kleine groepen die zich begeven 

buiten de traditionele vorm van kerk-zijn. Zij hebben praktische ondersteuning, toerusting en 

geestelijk support nodig en dat mocht ik gaan vormgeven. Ook gaf Hij er een naam bij: ‘Fluid 

Church’. Geheel verbaasd, ging ik zoeken op internet en kwam ik uit bij een initiatief in Amerika 

dat toerusting en discipelschap aanbood aan christenen die de traditionele vorm van kerk-zijn 

hadden verlaten. Dit was mijn bevestiging. Zo bijzonder om mee te maken. Echter, hier bleef het 

niet bij. Ik had er namelijk geen flauw idee van hoe ik dit moest gaan aanpakken. Waar moest ik 

beginnen?  

 

Een half jaar later wist ik dat wel. God heeft, als Hij iemand roept, namelijk al lang een plan. In de 

maanden die volgden, raakte ik betrokken bij een netwerk dat ‘FeelWelcome’ heet. Zij waren in de 

coronatijd, op basis van een visioen van God, aan de slag gegaan met het werven van christenen 

die van hun huis een kerk wilde maken. Dit vernieuwde kerk-zijn kon op drie manieren 

vormgegeven worden: De één door je huis beschikbaar te stellen voor laagdrempelige ontmoeting, 

de ander door je huis open te stellen voor bemoediging en/of pastoraal gesprek en weer een 

ander door je huis open te stellen om zo een huisgemeente te worden waar Bijbelstudie en gebed 

plaatsvindt. Zij hadden reeds meer dan 440 huizen geworven. In eerste instantie klopte dit team 

van vrijwilligers bij mij aan met een fondsenwervingsvraag. Echter, deze vraag veranderde toen 

plotseling de initiatiefnemer achter FeelWelcome kwam te overlijden op 48-jarige leeftijd. De vraag 

werd: ‘Wil jij dit netwerk overnemen?’ Vanwege - zoals ik al heb beschreven - de ontvangen 

roeping, heb ik dit na overleg met mijn mede bestuursleden aanvaard. FeelWelcome is nu een 

onderdeel van Stichting Transformate. 
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De visie, de missie en het bestuur 

Het bestuur 

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

zich gezamenlijk 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. IJ. Ten Wolde. Dit omdat de heer Gort zijn bestuursfunctie heeft 

neergelegd. Zijn onderwijservaring en audio-technische ervaring komen goed van pas 

binnen onze stichting. 

 

• De penningmeester is Dhr. W.A. de Goei. Hij is ooit begonnen als jongerenwerker, daarna  

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

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

 

 

Projecten die in 2021 onder onze stichting plaatsvonden 

• Countersound 

• Lef- Ede 

• Luctor Et Emergo 

• Missie- en jeugdwerk Roberto Rosso 

• Metalbijbel 

• Metalforce 

• Samensturing in de kerk 

 

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. 

mailto:info@transformate.nl
http://www.transformate.nl/


info@transformate.nl 

www.transformate.nl 

KvK: 61703842 

NL46.RABO.0195.2616.82 

Stichting Transformate 

Jagermeester 28 

6713 KH Ede 

Pagina 5. 

Evaluatie aan de hand van onze 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 heeft in 2021 een 

nieuwe naam en nieuw jasje gekregen. We hebben vervolgens trainers getraind zodat we in het 

najaar van 2021 een toerustingstraject zouden lanceren. Dit laatste moest helaas uitgesteld 

worden aangezien de sleutelpersoon binnen Samensturing in de Kerk, een ernstig auto-ongeluk 

kreeg. Hierdoor kon ze als initiatiefnemer haar leidinggevende taak niet goed vormgeven. Ze heeft 

ervoor gekozen om de leiding over dit initiatief niet over te dragen maar uit te stellen. Zodra ze 

weer een stuk beter is, zal ze dit verder op pakken. We hebben als Stichting aan haar het advies 

gegeven om vanwege deze keuze een zelfstandige stichting op te richten. Dit zal 

hoogstwaarschijnlijk in 2022 plaatsvinden. Tot die tijd zullen wij als stichting optreden als 

waarnemend bestuur, wat inhoudt het beheren van de incidentiele giften die binnen komen.   

Doelstelling: 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 2022 wel weer zijn doorgang kan vinden. 
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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 hebben we hier hard aan gewerkt. Dit project is inmiddels 

afgerond. Er zijn meer dan 50 video’s gemaakt, er is een e-learningpakket klaargemaakt en 

er is een methodiek ontwikkeld. Kortom we hebben zelf veel geleerd en zullen deze kennis 

meenemen in het vervolgproject dat deels gericht is op dezelfde doelgroep. De primaire 

doelgroep binnen het project CounterSound was 18-25 jaar en de secundaire 25-35 jaar. De 

doelgroep voor het aankomende project zijn de millennials (20-40 jaar).    

 

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 

De DJ, jongerenwerker en influencer Roberto Rosso is hier actief mee bezig gegaan zowel online 

als via de sporadische optredens die in 2021 mogelijk waren. DJ Roberto Rosso combineert 

eigentijdse muziek met een overduidelijk boodschap om jongeren na te laten denken over hun 

keuzes. Hij wil vooral jongeren na laten denken over druggebruik. Binnen de muziekscène waar 

Roberto Rosso actief is, wordt door divers jongeren drug gebruikt. Hij hoopt dat de jongeren die 

naar zijn muziek luisteren aan het nadenken worden gezet en net als hij andere keuzes gaan 

maken. Roberto Rosso koos op zijn 17e voor Jezus en dit heeft veel vrijheid zijn leven gebracht.  

 

In 2021 zijn wij verder minder actief met deze doelstelling bezig geweest. Het waardengericht 

werken vormt echter wel een basis in ons werk en zal dan ook zeker terugkomen in de lijn van 

onderwijs en trainingen die we komende jaren hopen te ontwikkelen.  

 

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. 
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De praktijk 

Op drie gebieden zijn we hier heel actief mee bezig geweest. 

 

1.  We hebben een team gevormd rondom de bedieningentest zodat deze doorontwikkeld kon 

worden. Financieel is hij tevens losgekoppeld van de Stichting. Dit is succesvol gebeurt. 

Vervolgens heeft dit team al enkele lezingen geven en zelfs één trainingstraject 

vormgegeven. De afspraak is dat dit als initiatief financieel zelfstandig verder gaat, waarbij er 

wel een relationele verbinding blijft met de Stichting en de Stichting het materiaal ook mag 

blijven gebruiken.  

 

2. We hebben aan deze doelstelling gewerkt door het project Luctor Et Emergo van rapper 

Simson. Het is mooi om deze rapper en jongerenwerker aan het werk te zien. Het is ronduit 

ontroerend om door zijn werk een rap te mogen horen van een stoere 13-jarige jongen uit 

Syrië die zijn traumatische ervaringen van de oorlog verwoordt in zijn rap. Prachtig hoe 

jongeren op deze manier leren om hun gevoelens te uiten en hun kwetsbare kant te laten 

zien.   

 

3. We hebben onder de naam CounterSound een muziekplatform ontwikkeld over christelijke 

artiesten waar zij 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 staan 

ook de onderwijsvideo’s en de e-learning lessen. 

  
 

Ontwikkelingen/doelen voor komende jaren 
 

Voor de komende jaren hebben we de volgende speerpunten: 

1. Het ontwikkelen van een toerustingsnetwerk voor millennials die de standaardvorm van kerk 

achter zich hebben gelaten en zich nu begeven in alternatieve vormen van kerk-zijn, waaronder 

huisgemeenten. 

2. Ondersteuning bieden aan het netwerk FeelWelcome. 

3. Integratie van CounterSound en onze ander initiatieven binnen deze bovenstaande nieuwe 

initiatieven. 

 

Voortgang projecten 
 

In 2021 hebben we helaas geen projecten kunnen afronden. Er is goede hoop dat dit begin 2022 zal 

plaatsvinden. De vertraging van de projecten (CounterSound en Luctor Et Emergo) heeft te maken met al 

de coronamaatregelen die in 2021 golden.       
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Financiën 

Resultaat 2021 

Kosten Baten Resultaat 

Algemene kosten: Algemene giften: 

Techniek € 285 Giften algemeen € 1308 

Software en hostingskosten € 1.153 Vergoedingen lezingen € 320 

Promotiekosten € 0 

Algemene kosten € 176 

Bankkosten € 161 Rente € 1 

Overige kosten € 109 

Algemeen totaal € 1884 € 1629 € -255 

Project gebonden kosten: Project gebonden giften: 

Project CounterSound € 2.714 Project CounterSound € 2.820 € 106 

Project Samensturing in de 

kerk 

€ 1.915 Project Samensturing in 

de kerk 

€ 1.919 € 4 

Metalbijbel € 535 Metalbijbel € 898 € 363 

Project Metalforce € 58 Project Metalforce € 60 € 2 

Project Missie Roberto 

Rosso 

€ 4643 Project Missie Roberto € 2.129 € -2.514 

Project Lef-Ede € 93 Project Lef-Ede € 0 € -93 

Pilot project 
traumahulpverlening 

€ 830 Pilot project 
traumahulpverlening 

€ 65 € -765 

Project Luctor Et Emergo € 1.376 Project Luctor Et Emergo € 2000 € 624 

Projecten Totaal € 12.164 € 9.891 € -2.273 

Totaal € 14.048 € 11.520 € -2528 

Banksaldo 1-1-2021 € 13.135 

Banksaldo 31-12-2021 € 10.607 
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Reserveringen 2020 Mutaties 2021 

Gereserveerd voor CounterSound € -1.909 € 106 € -1803 

Gereserveerd voor Metalbijbel € 7.018 € 363 € 7.381 

Gereserveerd voor Missie Roberto 

Rossso 

€ 2.399 € -2.514, € -365 

Gereserveerd voor pilot project 

traumahulpverlening 

€ 765 € -765 € 0 

Gereserveerd LEF-Ede € 307 € -93 € -214 

Gereserveerd voor Metalforce € 198 € 2 € 200 

Gereserveerd voor Luctor et Emergo € 3.792 € 624 € 4.416 

Gereserveerd voor Samensturing in de 

Kerk 

€ 4 € 4 

Totaal gereserveerd
 

€ 12.570 € -2.273 € 10.297 

Activa Passiva 

Vaste Activa 

Inventaris 2021 
€ 4.030 Eigen vermogen € 4.340 

Vlottende Activa 

Liquide middelen 

€10.607 Reserveringen: € 10.297 

Totaal Activa € 14.637 Totaal Passiva € 14.637 
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Toelichting op balans: 

Inventaris: Waarde 2020 Afschrijving Waarde 31-12-2021 

Waarde inventaris 2020 (Video camera’s) € 650 - € 650 € 0 

Video Mixer en toebehoren € 1.270 - € 400 € 870 

Bekabeling HDMI € 46 - € 16 € 30 

Streaming apparaat € 419 - € 139 € 280 

Elgato capturecard € 203 - € 63 € 140 

Overige camera’s € 1.875 - € 625 € 1250 

Microfoon en toebehoren € 341 - € 121 € 220 

Mengpaneel € 145 -€ 45 € 100 

Atmos Ninaja V- Recorder € 599 - € 199 € 400 

Harde schijf Atmos € 417 - € 137 € 280 

Bekabeling livestreaming € 388 - € 128 € 260 

Aanschaf 2021 - 

Audio apparatuur ( € 285 - € 85 € 200 

€ 6.638 - € 2608 € 4030 

Beloningsbeleid en inzet van middelen 

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

en representatie van de stichting.  
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Begroting 2022 

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 

Bij deze begroting zijn de projectkosten niet inbegrepen. De projectkosten zijn afhankelijk van de baten die er 

binnen komen voor het desbetreffende project.  

Datum 3 juni 2022 

Handtekening bestuursleden: 

Jaïr Sagström (Voorzitter) 

IJme ten Wolde (Secretaris) 

Wilbert de Goei (Penningmeester) 
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