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Samenvatting & inleiding beleidsplan 
Stichting Afterbeat wil in dit document beschrijven hoe met onze visie en missie de kerk in 
Nederland en daarbuiten een verbinding gemaakt kan worden door middel van EDM 
(Electronic Dance Music) met de gemeenschap/community. Afterbeat heeft sinds 2009 
laten zien dat het Christendom niet saai hoeft te zijn maar ook een aantrekkelijke, stoere 
kant heeft. Afterbeat wil jongeren helpen door onze Christelijke waarden en normen mee 
te geven op een positieve, waardevolle en moderne manier.  
 
Afterbeat gelooft dat partnership de belangrijkste manier is om veel met weinig te doen. 
Om deze reden werkt Afterbeat samen met andere landelijke en internationale organisaties 
om ons doel te verwezenlijken. Daarnaast is ons doel om plaatselijk kerken te laten zien dat 
partnership de enige manier is om mensen te bereiken met het evangelie. Als we teveel op 
de verschillen zitten en niet op de overeenkomsten zal het beeld van het Christendom 
moeilijk te veranderen zijn. Hoe kan je een boodschap van liefde brengen zonder liefde 
voor elkaar te hebben?  
 
Vanaf 2020 gaat Afterbeat zelfstandig verder in Groot Brittannië als stichting. The Message 
Trust blijft aan als partner alleen draagt financieel niet meer bij aan het salaris van Dhr. Stoel 
en hierin zal dus een verandering gaan plaatsvinden. Aangezien het praktischer is voor de 
stichting om dit moment niet een te grote administratieve druk te hebben op onze 
penningmeester(s) is besloten dat de constructie van fundraisen gelijk blijft.  
 
Dhr. Stoel heeft een gesprek gehad met een evangelisch investeringsfonds in de Verenigde 
Staten, Philadelphia, The Huston Foundation. Een zeer aangenaam en veelbelovend 
gesprek waar bij we toestemming kregen om een aanvraag te doen voor een substantieel 
bedrag. Er is een aanvraag geschreven in partnership met The Message en ingediend om 
35.000 USD aan te vragen voor Stichting Afterbeat in Nederland. Doel van dit geld is 
investeringen in licht, geluid, kantoorruimte en eventueel salaris. Daarnaast is Afterbeat op 
zoek naar subsidies voor talentontwikkeling om onze missie te versterken. In Groot 
Brittannië worden er eveneens fondsen aangevraagd bij lokale fondsen en subsidies voor 
talentontwikkeling.  
 
Naast dit alles wil Stichting Afterbeat onderzoeken in de komende jaren of het mogelijk is 
om fondsen te werven voor preventie. In ons netwerk zijn verschillende mensen met een 
verleden in verslaving. Deze vrijwilligers hebben een fantastische getuigenis over hun afkick 
proces en beide vrijwilligers waren diep betrokken in het club leven met EDM muziek als 
basis. We hopen hiermee te kunnen voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken of 
grijpen naar andere middelen.  
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Onze missie:   
Stichting Afterbeat wil jongeren verbinden met de lokale kerk vanuit een Christelijke 
grondslag in Nederland door middel van EDM (Electronic Dance Music). EDM is voor ons 
het middel om de moeilijkst bereikbare jongeren kennis te laten maken met het Christelijk 
geloof door professionele artiesten in te zetten in scholen, festivals, kerken en andere 
conferenties of bijeenkomsten waar jongeren te vinden zijn, ongeacht etnische 
achtergrond, kleur, geloof, opleiding of anderszins.  
 
Onze kernwaarden:  
Afterbeat gelooft in een win-win situatie. Vanuit de Christelijke grondslag richt Afterbeat 
zich op een cultuur/stigma verandering in de maatschappij. Het image wat christenen 
hebben is voornamelijk dat het saai is en voor jongeren onaantrekkelijk. Echter de 
maatschappij is aan het veranderen en de kerk ook. Daarom wil Stichting Afterbeat 
Veendam laten zien aan jongeren dat het christendom niet saai hoeft te zijn. Het bewustzijn 
van de kernwaarden van het christelijke geloof zijn essentieel voor elk individu en door onze 
lessen hopen wij een brug te kunnen bouwen naar de hedendaagse maatschappij en de 
actuele problematiek die speelt onder jongeren. Me de laagdrempelige evenementen op 
het gebied van sport, muziek en onderwijs heeft Afterbeat bewezen daadwerkelijk deze 
brug te kunnen bouwen met actuele onderwerpen, muziek en de kerk.   
 
Onze strategie & middelen:  
De marketing strategie van Afterbeat gaat buiten social-media en andere gangbare vormen 
van promotie om. Jongeren zijn voornamelijk tegenwoordig te vinden in de online wereld 
en slechts op enkele offline plekken. De plek waar de meeste jongeren te vinden zijn is de 
school. Afterbeat gelooft dat dit de plek is waar je de community kan dienen door lessen te 
geven en in gesprek te komen met jongeren. Afterbeat gelooft dat muziek (EDM) een 
aantrekkingskracht heeft op jongeren en doordat we buitenlandse artiesten inzetten in 
onze lessen is de aandacht groot van de leerlingen.  
 
Aan het eind van elke school projectweek organiseert Afterbeat in samenwerking met de 
lokale kerk een concert in een lokale discotheek of ander geschikte locatie. Tijdens dit 
evenement zal er een evangelische boodschap zijn. Vervolgens zullen jongeren 
uitgenodigd worden naar een evenement georganiseerd door de lokale kerk waarin een 
discipelschapstraining  aangeboden zal worden. Afterbeat helpt en coachend de lokale kerk 
hierin en heeft het doel om de relatie tussen kerken en scholen te verbeteren.  
 
Onze doelen:  

- Muzieklessen op school 
- Godsdienst lessen en maatschappij lessen op een aantrekkelijke manier verbinden 
- De kerk en de community dichter bij elkaar brengen 
- Christelijk stigma doorbreken 
- Ondersteuning van Christelijke festivals met jong talent 
- Jongeren kennis te laten maken met het Christelijk geloof door professionele 

artiesten in te zetten in scholen, festivals, kerken en andere conferenties of 
bijeenkomsten waar jongeren te vinden zijn, ongeacht etnische achtergrond, kleur, 
geloof, opleiding of anderszins.  
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- De lokale kerken en jeugd organisaties verbinden met elkaar ongeacht achtergrond 
- De lokale kerk verbinden met de lokale school 
- De kerk ondersteunen in het doen van evangelisatie projecten op een 

laagdrempelige manier 
- De lokale kerk coachen in discipelschap 

 
Huidige situatie:  
In de huidige situatie van Stichting Afterbeat is er nog steeds te weinig mankracht en 
financiële middelen om de stichting te laten groeien. In de staten* is te zien dat de 
inkomsten te weinig zijn om ook buiten de huidige projecten nog meer te doen. Echter is 
het niet onmogelijk met meer mankracht.  
 
Vanaf April 2020 is Dhr. Stoel niet meer in dienst bij The Message Trust wat maakt dat hij 
full time beschikbaar is voor Stichting Afterbeat en de dochter stichting die opgezet gaat 
worden in Schotland. Uiteindelijk wordt het een geheel met twee locaties. In Schotland zal 
de focus zijn op meer projecten.  
 
In samenwerking met Simplicity Marketing is er een nieuw logo gelanceerd en worden de 
Britse en Nederlandse website compleet geüpdatet met een nieuwe look en meer 
geactualiseerde informatie.  
 
De bestaande projecten bestaan uit 2 schoolprojecten in Dunfermline en Kirkcaldy op 
jaarlijkse basis. Veendam zal in Nederland een scholen project zijn wat terug komt. In de 
projecten is het mogelijk om buiten onze eigen artiesten samen te werken met The 
Message tegen hun gunstige tarieven voor bands. In Sunderland zal Stichting Afterbeat 
samenwerken met Ignite Movement. Eveneens een gelijkgestemde stichting met dezelfde 
doelen en waarden als Stichting Afterbeat.  
 
Tijdens het Zion Festival in Onstwedde en Square Drachten verzorgt Aftebeat lessen, 
workshops en optredens van onze artiesten. Voor Stichting Afterbeat zijn dit plekken om 
nieuwe artiesten te laten optreden en te zien met als doel in te schatten of ze geschikt zijn 
voor het scholenwerk. Als dit het geval is lopen ze een week mee op een missie met Sean 
Pickering om de 
artiest te trainen. 
Na een volle 
week is de 
verwachting dat 
een artiest bij een 
volgend project 
zelfstandig een 
les kan verzorgen.  
 
 
 
 
*Onze kengetallen 

vanaf 2013:  
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Fundraising  
Eind 2017 is er een 2e rekening geopend voor de partnership met The Message Trust. Doel 
hiervan is om donaties te werven voor het opzetten van Stichting Afterbeat & The Message 
Trust scholenwerk in Schotland door Dhr. A.E. Stoel. Hij is uitgetreden als bestuurslid en 
werkt voor The Message Trust als School Work coördinator voor Schotland en is zendeling, 
consultant, interim manager namens The Message en Stichting Afterbeat. Beide 
Stichtingen werven donaties voor de inkomsten van Dhr. Stoel en zijn gezin maar The 
Message Trust is eindverantwoordelijk voor het salaris in Groot Brittannië. 
 
    
Partner rekening:  
 

 In kas Inkomsten  Uitgaven Resultaat 
2018 € - ? € 22.356,85 € 20.220,61 € 2136,24 
2019 € 2136,24 € 18.826,33 € 13.800,00 € 7161,82 

 
 
Toekomstige potentiele projecten 
Stichting Afterbeat wil onderzoeken of naast Veendam het mogelijk is om nog meer 
projectmatig te gaan werken in Nederland. Het projectmatig wegzetten van een 
evenement gekoppeld aan onderwijs (workshops door binnen en buitenlandse artiesten) 
op lokale scholen en een groot schoolfeest aan het eind van de week.  Tijdens de projecten 
is talentontwikkeling voor jongeren in de scholen en daarbuiten het speerpunt. We bieden 
scholen, festivals en conferenties dan ook workshops aan met professionele artiesten uit 
binnen en buitenland. Jongeren leren positieve rap te schrijven, leren produceren met een 
echte producer of hebben een workshop met een professionele DJ en mogen zelf ook 
proberen. Houding en overtuigingskracht zijn erg belangrijk tijdens de coaching in de lessen. 
Afterbeat probeert door middel van muziek jongeren leren uit te stappen om hun talent 
kenbaar te maken of iets te ontwikkelen waarvan ze niet wisten dat het in hun zat.  
 

Jongeren zijn bezig om hun identiteit te ontwikkelen. Zij worstelen met vragen als: ‘wie 
ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’ In verschillende omgevingssystemen waarin ze 
participeren zoals gezin, school, vriendengroep, club wordt van hen verwacht dat ze 
passend rolgedrag laten zien. Omdat ieder systeem eigen rolverwachtingen kent, kunnen 
jongeren te maken krijgen met tegengestelde rollen. Dat kan hen in verwarring brengen 
wat kan leiden tot onder andere agressiviteit, teruggetrokkenheid, minderwaardigheid, 
depressiviteit. Als ze ook niet kunnen voldoen aan ideaalbeelden die de omgeving wenst, 
dan kunnen ze hun identiteit ook op een andere wijze proberen vorm te geven. Dat kan 
bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij radicale groepen of bij leeftijdgenoten waar 
drugs, alcohol of seks centraal staan.  

De artiesten van Afterbeat weten open creatieve manier hoe in gesprek te gaan met 
jongeren om zo samen met hun te ontdekken wie ze mogen zijn. En op welke manier kan 
het geloof hier op een positieve manier in bijdragen.  
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Jongerencentrum Veendam 
Stichting Afterbeat heeft geprobeerd contact te zoeken met het jongerencentrum in 
Veendam maar er was niet veel response. Er zijn nu gesprekken met Youth For Christ 
Nederland om te kijken of hun wellicht in Veendam iets kunnen openen.  
 
Sport 
In 2014/2015 is de stichting voornamelijk gericht geweest op muziek. Echter in 2016 was 
het voornemens ook het sport & bewegen gedeelte weer op te pakken. Gebleken is in de 
organisatie van de vele toernooien dat de leeftijd langzaam omhoog ging van de jongeren. 
Door de focus te hebben op zaalvoetbal trokken we vooral jongeren van boven de 16 jaar 
wat eigenlijk niet onze hoofddoelgroep is. In de beginjaren was de focus meer op tieners 
en jongeren maar sinds Stichting Afterbeat op de scholen actief is met workshops is 
duidelijk geworden dat tiener jongeren tussen de leeftijden 12 – 15 jaar het meest 
enthousiast zijn over onze evenementen. Stichting Afterbeat is van mening dat het zeer 
moeilijk is om jongeren boven de 15 jaar te motiveren om naar een sport of muziek 
evenement te komen.  
 
Bestuur, vrijwillgers & taakverdeling 
 
Management/Directeur: A.E. Stoel 

- Visie & Beleid 
- Financien 
- Artiesten boeken 
- Marketing & communicatie 
- Artist management 

 
Penningmeester: B. Hollander 

- Controle & beleidsbewaking 
- Boekhouding 

 
Bestuur: J.Lanser 

- Controle & beleidsbewaking 
- Bewaking  
- Artiesten vervoer 

Voorzitter: T. de Vries 
- Visie & Beleid 
- Talent ontwikkeling 
- Artiesten boeken 
- Communicatie 
- Eventmanagement 
- Artist management 

 
Secretaris: J. Berghuis 

- Bewaking visie & beleid 
 

Projectmanager Veendam:  
Maikel Owen van Deest 
 

 
Vermogensbeheer 
Het vermogen van Stichting Afterbeat Veendam is op dit moment zeer beperkt tot wat 
reclame materiaal en bewakingsmaterieel. Dit ligt opgeslagen bij een van onze 
vrijwilligers.   
 
De geldstroom gaat via onze penningmeester en de gelden worden uiteraard op onze 
Rabobank rekeningnummer NL60RABO0158531604.   
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Besteding  
De besteding van de gelden gaat voornamelijk naar artiesten, onderdak artiesten, 
eten/drinken vrijwilligers, huur gebouwen, salaris directie en ander materiaal passende bij 
het evenement.  
 
Bij de sport evenementen is het gebruikelijk zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
spullen die beschikbaar zijn bij de locatie. Vervolgens word er gekeken wat er tekort is wat 
we dan aanvullen met spullen die geleend worden van particulieren of er word 
overgegaan op huur. Beleid is om eerst te kijken in eigen privé kringen voordat er 
overgegaan word op huur.  
 
Bij de muziek evenementen geld hetzelfde. Eerst kijken naar wat er beschikbaar is op de 
locatie. Aangezien we vaak gebruik maken van de lokale club is er al veel beschikbaar op 
de locatie. Vervolgens word er gekeken wat er tekort is wat we dan aanvullen met spullen 
die geleend worden van particulieren of er word overgegaan op huur. Beleid is om eerst te 
kijken in eigen privé kringen voordat er overgegaan word op huur. Echter er zijn plannen 
om subsidies aan te vragen om deze middelen tot onze eigen beschikking te hebben.  
 
 
Privacy: gegevensbeheer, wet AVG 
Sinds 25 mei 2018 geld in de hele EU dezelfde privacywetgeving: Algemene Verordening 
gegevensbescherming. Het beleid hiervan is terug te vinden op onze website.  
 
 
Huishoudelijke regels 
Elk bestuurslid of actief vrijwilliger heeft toegang via office 365 tot onze online office. Hier 
zijn de actuele huishoudelijke regels terug te vinden van onze Stichting.  
 
Communicatie 
Elk bestuurslid of actief vrijwilliger heeft toegang via office 365 tot onze online office. Hier 
is het integrale actuele communicatieplan terug te vinden van onze Stichting.  
 
 
 
 
 


