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Vooraf 

 
Voor u ligt het verantwoordingsverslag 2012 en het beleidsplan van Stichting Gospel Recordings (ook 
bekend als  Gospel Recordings Nederland). 
 
Het stuk omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en 
het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks 
worden geactualiseerd. 
 
Het bestuur van Stichting Gospel Recordings. 
 
 
Philip Nunn 
(voorzitter) 
 
 
29 oktober 2013 
 
 

Stichting Gospel Recordings 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Gospel Recordings (verder ook GRN genoemd) is een onderdeel van Global Recordings 
Network – een interkerkelijk zendingsgenootschap dat als doel heeft het evangelie te verkondigen in 
alle talen van de wereld. 
 

Geschiedenis Global Recordings Network 

Global Recordings is in 1939 door Joy Ridderhof opgericht. Toen zij vanwege haar gezondheid niet 
naar het zendingsveld kon terugkeren, heeft God haar geleid om christelijke boodschappen op te 
nemen en op grammofoonplaat te zetten. Zij stuurde die naar de bevolking van Honduras, waar zij 
onder gewerkt had. Hieruit is een wereldwijde organisatie ontstaan: Gospel Recordings Network 
 

Principes 

Wij geloven dat de gehele Bijbel door God geïnspireerd is en gezaghebbend is in alle zaken van geloof 
en leven; de Drieëenheid, de Godheid van Christus, Zijn maagdelijke geboorte, het plaatsvervangend 
lijden en sterven van Christus en Zijn lichamelijke opstanding. Ook geloven wij dat Christus de enige 
weg tot behoud is, in de noodzaak van wedergeboorte en in de wederkomst van Christus op aarde. 
En wij geloven in de urgentie van de zendingsopdracht om het evangelie te verkondigen aan iedere 
persoon op aarde. 
 

Materialen 

Er zijn op dit moment audio-materialen in meer dan 6000 verschillende talen en dialecten 
beschikbaar. Deze kunnen bij ons worden besteld, gratis worden gedownload van de internationale 
website www.globalrecordings.net of worden beluisterd via 5fish.mobi. Ook zijn er opwindbare 
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cassettespelers en mp3-spelers te verkrijgen voor gebruik in afgelegen gebieden waar elektriciteit of 
batterijen niet voorradig zijn.  
 

SABER 

De Saber is een handopwindbare mp3-speler. 
De Saber heeft een ingebouwde versterker en de luidspreker geeft een prima geluidskwaliteit. 
Daardoor is het apparaat goed te gebruiken in groepen. Het geeft een goede weergave van zowel 
spraak als muziek. 
De Saber wordt van stroom voorzien door oplaadbare batterijen. Deze kunnen met de hand worden 
opgeladen. Ook kan de Saber worden opgeladen d.m.v. een adapter, zonnepaneeltje of batterijen. 
De Saber is eenvoudig in gebruik. Zo kan het door iedereen gebruikt worden, ook door mensen die 
niet kunnen schrijven of lezen en weinig van techniek weten. 
De Saber kan opnamen in MP3 en WMA-formaat afspelen. Deze opnamen staan op het interne 
geheugen of op een externe SD-kaart. Een USB-poort maakt het mogelijk om audio-opnamen op de 
Saber te zetten. GRN kan de Saber leveren met de opnamen die u wilt gebruiken. 
De Saber bouwt voort op de ervaring die GRN heeft opgedaan in de afgelopen jaren met het maken 
van handopwindbare afspeelapparaten. De Saber heeft een betere geluidskwaliteit en is duurzamer 
dan de cassettespelers. Toch kan deze voor ongeveer dezelfde prijs geleverd worden als de 
Messenger II cassettespeler. 
De Saber is ontworpen om het evangelie in de vorm van audio te presenteren aan de meest 
afgelegen volken op aarde. Ook kan het voor andere humanitaire doeleinden gebruikt worden. 
 

Audiovisuele materialen 

Audiovisuele programma’s t.b.v. Bijbelonderwijs zijn beschikbaar in ruim 1200 talen. Een reeks 
genaamd „Good News“ geeft een overzicht uit de Bijbel vanaf de Schepping t/m het leven van Jezus 
Christus. Hierin wordt de redding door Jezus behandeld en basisonderwijs gegeven voor Christelijk 
leven. Boeken in 3 formaten bevatten 40 beelden om deze serie te begeleiden. 
 
Een reeks van 8 geluidsdragers genaamd 'Look, Listen and Live' is uitstekend geschikt voor 
evangelisatiedoeleinden en Christelijk onderwijs. De reeks geeft inzicht in de Oudtestamentische 
karakters, het leven van Jezus en de kerk. Ook hierbij worden de geluidsdragers begeleid door 
boeken in meerdere formaten. De boodschappen zijn beschikbaar in honderden talen. 
 
 

Doelstellingen, strategie en werkzaamheden op hoofdlijnen (beleidsplan) 

Doel en Visie  

GRN stelt zich ten doel om het evangelie te verkondigen met behulp van audio-materialen in alle 
bekende talen en dialecten in de wereld. Prioriteit hebben de onbereikte bevolkingsgroepen en 
schriftloze culturen.  
 
De statutaire doelstelling van GRN luidt als volgt: 
 
De stichting stelt zich ten doel om mee te werken aan de uitvoering van de grote opdracht van de 
Here Jezus Christus om het evangelie te prediken aan ieder mens. 
De stichting wil zich – ten dienste van alle volken, kerken en zendingen- wijden aan de vervaardiging 
en de verspreiding van grammofoonplaten, tape-cassetes en eventuele andere geluidsdragers, 
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voorzien van Bijbel getrouwe Evangelie-boodschappen. 
 

Strategie  

Gospel Recordings Nederland heeft als doel in Nederland en daarbuiten iedereen te bereiken met 
het evangelie in zijn eigen taal. Hiertoe wil GRN een netwerk opbouwen met organisaties en 
personen die contact hebben met anderstaligen.  
 

Werkzaamheden (hoofdlijnen) 

Netwerk 

Het opbouwen van een netwerk van organisaties en personen die contact hebben met anderstaligen. 
U kunt daarbij denken aan het benaderen en het onderhouden van contacten met:  

• christelijke boekwinkels;  
• marktstandhouders en straatevangelisten;  
• havenevangelisten;  
• bezoekers AZC’s;  
• chauffeurs evangelisatie teams;  
• hulpverleners onder prostituees;  
• gevangenisevangelisten;  
• studentenwerkers;  
• zendingsorganisaties;  
• gemeenten en/of kerken 
 

Iedereen die wil evangeliseren onder anderstaligen, kan bij GRN terecht voor audio-materialen in 
verschillende talen.  

 

Opnamen 

Gospel Recordings Nederland heeft verschillende audio en audio-visuele materialen voor 
evangelisatie en bijbelonderwijs in duizenden talen. Veel van deze opnamen zijn direct te 
downloaden van onze internationale site (http://globalrecordings.net/nl/) of via 5fish mobi 
(http://5fish.mobi/regions) 
 

Activiteiten 2012 

 
Gospel Recordings Nederland mocht het afgelopen jaar op verschillende stands en bijeenkomsten 
aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld:  
 
- Valentijns concert’ van onze ambassadrice Rebecca Steenbergen op Urk;  
- De mannendagen en de ‘Man/Vrouw Dag’ in Wezep;  
- De tour met gospelgroep ‘At Once’ en natuurlijk de EO ‘Nederland Zingt Dag; 
- Opwekking conferentie tijdens Pinksteren waar we 4 dagen in de zendingstent stonden; 
- ‘New Wine’ conferentie;  
- Concert Jimmy Needham met in het voorprogramma Rebecca Steenbergen; 
- Landelijke dag voor evangelisatie’ in Zeewolde; 
- De bekende braderieën/markten op camping ‘De Betteld’ en ‘Het Beloofde Land’; 
- De familiedag van ‘Operatie Mobilisatie; 
-  Zendingsbijeenkomst Evangeliegemeente Shekinah in Dronten 

http://globalrecordings.net/nl/
http://5fish.mobi/regions
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In de zuidelijke grote stad Anchorage aan de Golf van Alaska stonden we in februari/maart ieder dag 
in de sneeuw bij onze GRN stand om cd’s uit te delen tijdens de  Native evenement. 
 
Sinds de zomer van 2012 is nu ook gospelzangeres Janine ambassadrice van Gospel Recordings 
Nederland geworden. 
 
Nieuwe kontakten konden bij de vele zomer-evenementen worden gelegd en tientallen CD’s 
meegegeven, maar ook honderden in allerlei talen aan zeelieden van cruiseschepen. 
 
GRN heeft een mobile site ontwikkeld waarop een ieder kan luisteren naar een christelijke 
boodschap in zijn eigen taal: http://5fish.mobi. 
 
In de Seaman’s Mission in Bergen mochten we in het najaar 6000 zeelieden van 80 verschillende 
nationaliteiten van ca 335 cruiseschepen ontvangen en een CD, veelal in hun eigen taal, 
overhandigen. 
 
In het afgelopen jaar mochten we weer present zijn op de beide ontmoetingsdagen van de 
evangelische en Pinkstergemeenten in Vlaanderen. Verder hebben we displays mogen plaatsen in de 
christelijke boekhandels van het Goede Boek met een selectie aan buitenlandse opnamen. 
 
Voor gedetailleerde informatie over onze activiteiten verwijzen wij u naar de nieuwsbrieven die u op 
onze site aantreft. 

 

Nieuwsbrief 

Een meer gedetailleerd verslag van de werkzaamheden treft u ook aan bij de halfjaarlijkse 
nieuwsbrief van GRN. Deze kunt u via http://www.gospelrecordings.nl/?q=nieuwsbrief-gospel-
recordings-nederland downloaden. 
 

Financiën en beloningsbeleid 

 
Stichting Gospel Recordings is een geloofszending. Dit betekent dat wij het werk van in vertrouwen 
op God doen. Daarbij maken wij kosten voor materialen, verzending, publiciteit en administratie. 
 
Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst GRN aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Giften aan ons gedaan zijn daardoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen. 
 

Financiën 

 
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, treft u hieronder aan: 
 
 
 
 
 
 

http://5fish.mobi/
http://www.gospelrecordings.nl/?q=nieuwsbrief-gospel-recordings-nederland
http://www.gospelrecordings.nl/?q=nieuwsbrief-gospel-recordings-nederland
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12/31/2012 12/31/2011

€ €

Materiële Vaste Activa

Inventaris en machines 390 952

Computers 1,169 1,715

1,559 2,667

Vlottende Activa

Overige vorderingen 1,319 7,304

1,319 7,304

Fysieke voorraad

Audio + GRN Materiaal 0 0

Verpakkingsmateriaal 0 0

0 0

Liquide Middelen

Bank en Kas 26,353 30,800

26,353 30,800

Totaal der activa 29,231 40,771

Gospel Recordings Nederland

Voorthuizen

12/31/2012 12/31/2011

€ €

Eigen vermogen

Reserve per 31/12/11 29,839 19,242

Resultaat boekjaar -4,263 10,597

25,576 29,839

Kortlopende Schulden

Crediteuren -37 6,718

Loonheffing en reservering vakantiegeld 2,797 2,161

Overige schulden 895 2,053

3,655 10,932

Totaal der passiva 29,231 40,771
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Het jaar 2012 werd met een negatief resultaat ( -/- € 4.263) afgesloten.  

3 - Winst- en Verliesrekening over 2012

WERKZAAMHEDEN GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND

2012 2011

€ €

INKOMSTEN

ALGEMEEN

Ontvangen giften algemeen -6.820 -7.658

Ontvangen giften tgv distributie -10.976 -11.509

Ontvangsten van derden 0 0

Ontvangen Kortingen -1.635 -1.623

-19.431 -20.790

PROJECTEN

NL CD's ONG/LGZ (Ecovata) -4.018 -4.185

EU Seamans Mission Noorwegen -20.000 -472

AK GRN Alaska 22 -1.409

SPEC 2010 70.000 cd Talen Midden Oosten - -

SPEC 2011 Sabers DRC TWR Partnership 0 -10.095

-23.996 -16.161

UITGAVEN

ALGEMEEN

Inkoop Audio 14.029 5.924

Inkoop GRN Materiaal 0 3.318

Inkoopkosten 759 875

Verzending 728 964

PR en Standwerk 6.693 5.396

Nieuwsbrief 4.745 5.274

Nieuwe Opnamen 220 199

Int. Vergaderingen en Conferenties 1.354 855

28.528 22.806

PROJECTEN

NL CD's ONG/LGZ (Ecovata) 2.000 2.413

EU Seamans Mission Noorwegen 20.274 472

AK GRN Alaska 1.103 1.886

SPEC 2010 70.000 cd Talen Midden Oosten

SPEC 2011 Sabers DRC TWR Partnership 0 9.279

Verstrekte giften 0 1.000

23.377 15.050

RESULTAAT WERKZAAMHEDEN GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 8.477 904

OVERHEAD EN ALGEMENE KOSTEN

Lonen en Sociale Lasten 39.030 33.311

Reiskostenvergoeding personeel 5.578 2.869

Vrijwilligers en relaties algemeen 3.061 5.514

Afschrijvingen 1.108 1.169

Huisvesting en commnunicatie 8.766 9.366

Kantoor en Administratie 5.303 2.550

Rente en bankkosten 231 -435

Algemene Kosten 0 6

63.078 54.350

Tussentijdse Bruto Loonkosten 

Fonds ter dekking overhead kosten -60.000 -60.000

-60.000 -60.000

Resultaat werkzaamheden (boven) 8.477 904

8.477 904

ALGEMEEN RESULTAAT 11.555 -4.746

FINANCIERING EXTERNE PROJECTEN

INKOMSTEN

BE GRN Belgique -9.060 -9.045

E GRN Spain 0 -11.000

SME Gospel Network Suriname -9.000 -3.000

-18.060 -23.045

UITGAVEN

BE GRN Belgique 10.379 3.051

E GRN Spain 306 10.887

SME Gospel Network Suriname 83 2.956

10.768 16.894

SALDO EXTERNE PROJECTEN HUIDIG BOEKJAAR -7.292 -6.151

TOTAAL (recapitulatie) -4.263 10.897
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Beloningsbeleid 

 
Het beloningbeleid van GRN is er op gericht om zoveel mogelijk met vrijwilligers te werken.  
De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Ook de bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen de gemaakte reiskosten worden 
gedeclareerd (voor maximaal € 0,19 per kilometer). 
 
Bij GRN zijn twee personen parttime betaald werkzaam. Het betreft een administratief medewerker 
(16-24 uur per week) en een coördinator public relations en marketing België (16 uur per week). 
De totale loon- en sociale kosten bedroegen over 2012 circa 39.000. 

 

Diverse gegevens 

Contactgegevens 

Gospel Recordings Nederland  
Marie Curiestraat 37 
3846 BW Harderwijk 

 
Telefoon: +31 (0) 341 - 769092 

 
Email: info@gospelrecordings.nl  
Website: www.gospelrecordings.nl 
 
Rabobank 1415.33.412  (IBAN NL12 RABO 0141 5334 12) 
KvK nummer: 41203298 
RSIN nummer: 816768833 
 

Juridische gegevens: 

 
ALGEMENE GEGEVENS (per oktober 2013) 

 

Naam      Stichting Gospel Recordings 

Ingeschreven onder nummer   41203298 

 

JURIDISCHE GEGEVENS:  

 

Rechtspersoon : 

Rechtsvorm     Stichting  

Statutaire zetel     Amsterdam  

Akte laatste statuten wijziging   4-10-1989 

 

BESTUURDERS : 

Naam André, Pierre Alfred 

Geboortedatum en -plaats 04-12-1940, Lausanne, Zwitserland 

Datum in functie 04-05-2007 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

    

Naam Elbers - Heij, Roelandia Margje Trijntje 

Geboortedatum en -plaats 20-07-1942, Rotterdam 

Datum in functie 04-05-2007 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
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Naam Nunn, Philip Albert 

Geboortedatum en -plaats 24-10-1962, Basingstoke, Verenigd Koninkrijk 

Datum in functie 01-11-2007 

Titel Voorzitter 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

    

Naam van Zuilekom, Willem Theodorus 

Geboortedatum en -plaats 19-03-1950, Zoelen 

Datum in functie 01-12-2008 

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

 
 
 
 
 
 
 
 

--0-- 


