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Inleiding 
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 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?  
 
In de komende jaren wil Stichting Afterbeat de groei vasthouden die het het afgelopen 
jaar doorlopen is. Deze groei staat omschreven in dit beleidsplan. Hiervoor is het nodig 
dat we onze inkomsten vooral via donaties genereren. Een groot gedeelte komt binnen 
via onze eigen opgezette stichting Afterbeat Enterprise. Afterbeat Enterprise runt een 
koffie café met begeleiding voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
winst die gegenereerd is wordt gedeeltelijk gedoneerd aan Afterbeat. Daarnaast hebben 
we veel donateurs maar dit kan nog verder uitgebouwd worden. Hier liggen kansen. 
Daarnaast beginnen we meer handigheid te krijgen in het schrijven van plannen en het 
aanvragen van fondsen. Wat ook een belangrijke bron van inkomsten is. We hopen ook 
meer op lokale subsidies vanuit de gemeente waar dit op dit moment nog wel een lastig 
verhaal lijkt te zijn.  
 
Naast dit alles wil Stichting Afterbeat onderzoeken in de komende jaren of het mogelijk 
is om fondsen te werven voor preventie in samenwerking met andere organisaties zoals 
Terwille. 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. Deze vrijwilligers zetten wij ook in binnen ons inloophuis door thema 
avonden te organiseren.  
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Onze missie/doelstelling:   
De missie van Afterbeat is een positieve impact te hebben op het leven en welzijn 
van jongeren via schoolprojecten , evenementen en lokaal jongerenwerk.  
 
Stichting Afterbeat wil jongeren verbinden met de lokale kerk vanuit een Christelijke 
grondslag in Nederland door muziek. Elektronische muziek is voor ons een 
laagdrempelig instrument om de relaties te bouwen met jongeren. Op deze manier 
willen we het Christelijk geloof aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld buitenlandse 
professionele artiesten in te zetten tijdens onze projecten als ambassadeur. Deze 
artiesten zijn terug te vinden op onze website. Deze artiesten zetten wij in op scholen, 
festivals, kerken en andere conferenties in binnen en buitenland.  Stichting Afterbeat 
maakt geen onderscheid en accepteert iedereen ongeacht etnische achtergrond, kleur, 
geloof, opleiding of anderszins.  
 
 
Onze strategie  
Om in contact te komen met jongeren geloven wij dat we fysiek zichtbaar moeten zijn 
binnen scholen en online via social media.  
 
School is de plek is waar je de community kan dienen door lessen te geven en in gesprek 
te komen met jongeren. Afterbeat heeft gezien dat muziek een aantrekkingskracht heeft 
op jongeren en doordat we buitenlandse artiesten inzetten in onze lessen is de 
betrokkenheid groter van de leerlingen dan bij binnenlandse artiesten.  
 
Afterbeat heeft jarenlang alleen projecten georganiseerd in scholen, sporthallen en 
andere evenement vormen. Sinds 2021 hebben we onze strategie lokaal in Veendam 
uitgebreid door een inloophuis voor jongeren te starten met een koffie café, mede in 
samenwerking met Stichting Afterbeat Enterprise.  In het centrum host Stichting 
Afterbeat een inloopcentrum waar we verbinding en relaties met jongeren bouwen. 
Tegelijk begeleiden we daar ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
grote win-win situatie is in Veendam dat we relaties kunnen bouwen met de jongeren 
die we zien in de scholen door ze uit te nodigen in ons centrum. Sinds 2021 zien we dan 
ook dat Stichting Afterbeat zichtbaar gegroeid is in bekendheid.  
 
De projecten die we draaien buiten Veendam zijn vooral in samenwerking met andere 
organisaties en kerken. Belangrijk is dat de gevestigde lokale organisatie of kerk na elk 
project een mogelijkheid bied om relaties te bouwen met de jongeren.  
 
Partner organisaties zijn erg. Belangrijk voor Stichting Afterbeat. Afterbeat werkt o.a. 
samen met Ignite Movement (ENG) en The Message Trust (ENG). The Message Trust 
heeft een coachende rol met hun 30 jaar ervaring het bereiken van jongeren. In 
samenwerking Ignite Movement werken wij eveneens aan buitenlandse school 
projecten waar we in scholen muziek en thematische lessen verzorgen in samenwerking 
met de lokale kerk.  
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Huidige situatie:  
Sinds 2021 werkt Alko Stoel als directeur en jongerenwerker vast in dienst bij Stichting 
Afterbeat. Naast deze aanstelling is Stichting Afterbeat een grote verandering 
doorgegaan. In samenwerking met Helpgoed heeft Stichting Afterbeat een projectplan 

geschreven en fondsen aangevraagd voor 
een koffie café met een inloophuis voor 
jongeren in Veendam. Dit projectplan is 
terug te vinden op onze website onder 
het kopje ANBI.  
 
Vanaf juni 2021 kregen we de eerste 
fondsen binnen en hebben we een pand 
betrokken aan de Promenade 25 te 
Veendam. Samen met vrijwilligers hebben 
we met de geworven fondsen een grote 
verbouwing kunnen bewerkstelligen. Het 
pand wat op het magazijn leeg was is nu 
ingericht met een game ruimte voor 
jongeren, een kleine theater/klaslokaal en 
een muziekstudio.  

 
Eind 2021 is het koffie gedeelte van ons project geopend. Met wat strubbelingen mede 
door de pandemie hebben we tot december het cafe goed op de kaart kunnen zetten 
met onze eigen koffie specialiteiten. Samen met de nieuwe jongerenwerker en stagaires 
zagen we dat het cafe langzaam veranderde in een buurthuis waar jong & oud zich 
thuisvoeld.  
 
Helaas door de pandemie hebben we niet eerder schoolprojecten kunnen opzetten 
binnen de beoogde doelstellingen van ons projectplan. Maar nadat de maatschappij in 
februari 2022 weer langzaam openging hebben in samenwerking met het Winkler Prins 
College in Veendam weer muzieklessen kunnen geven in de school. Voor dit project 
hebben we de artiesten Trampolines & DJ Genesis (Ignite Movement) in kunnen zetten 
als ambassadeurs van onze stichting. Aan het eind van de week hebben we op vrijdag de 
lokale discotheek afgehuurd waar bijna 400 jongeren op af kwamen. Deze jongeren 
hebben we aan het eind van de show uitgenodigd in ons inloophuis voor een gratis 
pizza. Deze volgorde bleek een succes en na dit schoolproject in Veendam liep het storm 
in ons koffie cafe & inloophuis. Maar na 2 weken leek de piek een beetje in zicht en 
stabiliseerde de groep betrokken jongeren tot ongeveer 20-40 jongeren per dag.  
Tijdens de organisatie van de projectweek zoekt Afterbeat altijd plekken voor de 
artiesten om ergens anders op te treden. Dit had tot resultaat dat de Trampolines o.a. 
zijn geboekt door het Vincent Van Gogh College in Assen en daarnaast bij verschillende 
scholen in Estland, Schotland en Finland.  
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Toekomst:  
Stichting Afterbeat wil zich blijven uitstrekken naar het mogelijk maken van meer 
schoolprojecten in binnen en buitenland. Met als belangrijke eis dat net als in Veendam 
er een mogelijkheid is om lokaal relaties te bouwen met jongeren. Door de verbinding te 
zoeken kunnen jongeren veranderen door goed jongerenwerk.  
 
In maart en april 2023 zijn er al boekingen binnen voor schoolprojecten in Assen, 
Veendam en Sunderland (Engeland). Er is verder interesse uit Estland, Finland,  
Nederland (Winschoten/Stadskanaal) en Schotland (Dunfermline). Verder zien wij 
mogelijkheden binnen ons netwerk in Groningen en Almere.  
 

Afterbeat geeft in de scholen thematische en/of muzieklessen. 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 door muziek een open creatieve verbinding te zoeken 
met jongeren om 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.  

 
Inloophuis jongeren Veendam 
Het doel van het centrum is om relaties te bouwen en verbinding met jongeren te 
houden in Veendam. Verandering van gedrag en het vinden van antwoorden op 
levensvragen is alleen mogelijk als wij als organisatie en de kerk in verbinding zijn met 
de jongeren. Wij hopen dat dit resulteert in meer soortgelijke projecten in onze regio en 
wellicht daarbuiten. Dit is geen doel op zich maar wellicht een logisch gevolg op het 
succes van ons project in Veendam.  
 
Financien 
Stichting Afterbeat genereerd inkomsten door vergoedingen voor lessen en uitvoeringen 
in het voortgezet onderwijs, vergoedingen voor optredens ambassadeurs, periodieke 
donaties, eenmalige donaties, fondsen, subsidies en sponsorbijdragen.  
 
Het beheer van het vermogen is in handen van de penningmeester, bestuur en directie. 
Stichting Afterbeat wordt hierin ondersteund en geadviseerd door accountantskantoor 
Trox & GIM administratieve dienstverlening.  
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Besteding 
De besteding van deze gelden binnen Stichting Afterbeat is voornamelijk: 
 
- (gratis) Lessen in het voortgezet onderwijs 
- Activiteiten in ons inloophuis voor jongeren 
- Vaste lasten van ons pand 
- Salaris jongerenwerker en directie 
- Vrijwilligers vergoedingen 
 
 
 

Begroting 2022-2023:  
 

 
 
 
 
Organisatie 
Directeur: A.E. Stoel 
Penningmeester: H. Hollander 
Voorzitter: J. Berghuis 
Bestuur: J.Lanser 
Vice-Voorzitter: T. de Vries 
Secretaris: D.L. Visser  
 
 


