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Vooraf
Voor u ligt het verantwoordingsverslag 2016 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.

Theo van Zuilekom
(voorzitter)

11 januari 2017

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: Global Recordings Network

Principes
Wij geloven dat de gehele Bijbel door God geïnspireerd is en gezaghebbend is in alle zaken van geloof en
leven; de Drie-eenheid, 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 6350 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, waarvan ook een app te downloaden is via
de App store voor IOS (Apple) en de Google Play store voor Android. Ook zijn er opwindbare
cassettespelers en mp3-spelers te verkrijgen voor gebruik in afgelegen gebieden waar elektriciteit of
batterijen niet voorradig zijn.
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SABER
De Saber is een hand opwindbare 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
hand opwindbare 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.
5FISH
De audio-opnamen beschikbaar via 5fish bevatten een aantal van de meest belangrijke woorden die je ooit
zult horen. Ze bevatten goed nieuws voor iedereen in hun eigen taal. Net zoals vis voedsel is voor het
behoud van je fysieke leven bieden de berichten via 5fish geestelijk leven.
Global Recordings Network heeft de 5fish applicatie ontwikkeld voor eenvoudige distributie en het afspelen
van Evangelieberichten op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.
De 5fish.mobi website en -app geven via elk mobiele apparaat met een webbrowser en mediaspeler
toegang tot content van GRN.
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 geluidsdragers, digitale opnames en internetplatforms, voorzien van Bijbel getrouwe
Evangelie-boodschappen.
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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 en versterken 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, zendingswerk onder zeelieden van elke nationaliteit
• bezoekers AZC’s en vrijwilligers die vluchtelingen helpen;
• 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 2016
Nederland; promotie evangelisatiewerk, CD’s en andere materialen.
Gospel Recordings Nederland stond het afgelopen jaar bij verschillende conferenties, evenementen en
bijeenkomsten met een stand ter promotie van het werk, het Evangelie en ter aanmoediging om het
materiaal te verspreiden. Een aantal voorbeelden:
De mannendagen in Wezep
Trainingsdagen van St. Gave
Betuwse Vrouwendag
Concerten van Leen Koster
Mannendag in Delft
Man vrouw dag Wezep
Releaseconcert ‘Wereld van verschil’ van Gerald Troost
Conferenties van de Vergadering van Gelovigen
New Wine conferentie (1 week)
Markten op evangelische campings zoals ’t Beloofde Land, De Betteld en de Kleine Belties
Music and Meeting in Tweede Exloërmond
De Opwekkingsconferentie tijdens Pinksteren op Walibi
Ontmoetingsdag Limburg
Dag van Hoop bij De HOOP Dordrecht
EO Jongerendag in het Gelredome
Dag tijdens Reveilweek van NEM
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Veel nieuwe kontakten werden ook weer opgedaan tijdens de diverse zomer evenementen op Christelijke
campings zoals De Betteld, het Beloofde Land, Kleine Belties en de New Wine conferentie.
Gedurende diverse workshops van Ecovata in Chr. Boek- en muziekwinkels mocht het werk van GRN onder
de aandacht gebracht worden. Zo’n 20 boekwinkels hebben inmiddels een display met CD’s in diverse talen
in de winkel staan. Ook gaan steeds meer winkels over op het verspreiden van visitekaartjes met ‘free
download’ van de 5fish app erop.

Ook waren er weer een aantal radio-interviews waar het werk van GRN onder de aandacht gebracht mocht
worden. Denk hierbij diverse lokale en regionale omroepen.
Dit jaar zijn we doorgegaan om visitekaartjes uit te delen en te laten bestellen met daarop de mogelijkheid
vermeld om de gratis app van 5 fish te downloaden waarop een ieder kan luisteren naar christelijke
boodschappen in zijn of haar eigen taal: http://5fish.mobi . (zie voorbeeld op vorige pagina)
Ook is de samenwerking met TWR Nederland en St. Gave over MijnTaal.net gecontinueerd. Een initiatief en
website die het mogelijk maakt om via de telefoon het ‘goede nieuws’ te kunnen beluisteren in de eigen
taal.
Recording
Aangezien er geen recordist voor GRN aanwezig is in Nederland zijn geen opnames gemaakt in ‘vreemde’
talen. Waar mogelijk kunnen we samenwerken of contacten leggen met recordists van andere Centres.
Distributie.
In 2016 zijn er in totaal ruim ca. 3.500 CD’s geproduceerd/ gedistribueerd in diverse talen . Daarnaast zijn er
ca. 75 DVD’s, 125 micro SD-cards en ca. 15.000 visitekaartjes 5Fish gedistribueerd.
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Aantal downloads vanaf april t/m december via AppStore van Apple:
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En hetzelfde voor de Google Playstore:
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Ook het totaalgebruik van de mobiele website http://5fish.mobi is inzichtelijk over 2016. Hierbij een
overzicht van de hoogste ca. 45 landen. Nederland staat op positie 15!

Operationeel.
Sinds januari 2016 is GRN gehuisvest in Elburg. Sinds begin 2012 werken we met software in een online
cloud omgeving genaamd OVAS waarin o.a. het relatiebeheer en de administratie geheel geautomatiseerd
is. Ook de nieuwsbrief en , indien nodig, projecten kunnen hier aangemaakt worden. Vanaf begin 2014 was
GRN Sepa-proof.
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Planning 2017_____________________________________________________________________________________
In 2017 staat gepland of hopen we te bereiken:
- Proberen cd’s te blijven distribueren bij afnemende behoefte
- uitbreiding uitgifte visitekaartjes met daarop de 5fish app
- standwerk op strategische locaties
- continuering radio- en zo mogelijk tv-interviews
- vrijwilligersbijeenkomst in eerste helft 2017 (staat gepland voor 20 januari)
- Leen Koster als ambassadeur aanstellen (is inmiddels gebeurd)
- Aanbieden van zgn GRN-kerkdiensten met Leen Koster als voorganger/zanger
- blijven samenwerken met zendingsorganisaties en kerken om o.a. ook de vluchtelingen en
asielzoekers in NL te bereiken
- samen met Heidebeek (Jeugd met een opdracht)opstarten van LUZ (‘licht’ in het Spaans). LUZ is een
initiatief om met vrouwen bij elkaar te komen en vanuit vriendschap een relatie op te bouwen om
zo een licht in de duisternis te zijn en het Evangelie te verspreiden. De nadruk ligt op vluchtelingen
en asielzoekers.
- samenwerking met andere vestigingen van Global Recordings Network en hun projecten onder de
aandacht brengen.
- zoeken naar een gedreven vrijwilliger die op verschillende vlakken structureel hulp kan bieden.

Nieuwsbrief
Meer gedetailleerde verslagen van de werkzaamheden treft u ook aan bij de nieuwsbrieven 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 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.
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Financiën
Het jaar 2016 werd met een negatief resultaat van € 4.464,= afgesloten.
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, treft u hieronder aan:
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Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid 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).
In 2016 is aan 2 vrijwilligers een bescheiden onkostenvergoeding gegeven die neerkomt op minder dan
€ 4,- per uur vrijwilligerswerk. Deze is mede afhankelijk van de financiële situatie van GRN. Voor zover de
onkostenvergoeding niet onder een fiscale vrijstelling valt zijn op deze onkostenvergoeding de gebruikelijke
loonheffingen ingehouden.
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Diverse gegevens
Contactgegevens
Gospel Recordings Nederland
Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk
Telefoon: +31 (0) 341 – 769092
Vanaf 11 januari 2016:
Noorderbreedte 1A
8081 PX Elburg
Telefoon: +31 (525) - 679008
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 ultimo 2015)
Naam
Ingeschreven onder nummer

Stichting Gospel Recordings
41203298

JURIDISCHE GEGEVENS:
Rechtspersoon :
Rechtsvorm
Statutaire zetel
Akte laatste statuten wijziging

Stichting
Amsterdam
4-10-1989

BESTUURDERS :
Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

van Zuilekom, Willem Theodorus
19-03-1950, Zoelen
01-03-2014
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Westerink, Jacob
22-02-1964, Elburg
01-03-2014
Secretaris/penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bos, Berendina Everarda
20-12-1971, Scherpenzeel
01-12-2015

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Steenbergen, Jacob Bartholomé Frederik
26-12-1961, Zeist
01-03-2014
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
--0--

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