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1. Algemene gegevens
1.1

Gegevens stichting

Stichting Worship Together is gevestigd aan de Anthony Duyckstraat 11 te Zwolle. Het KVKnummer is 72803568. De IBAN is NL08ABNA0830080244.

1.2

Missie en visie

Worship Together staat gelijk aan samen aanbidden, woorden die onze bedoelingen erg
goed omschrijven. Wat is er nu mooier dan onze Heer en Schepper alle eer te geven en
elkaar hierin mee te nemen? Daar gaan wij voor!
Wij geloven dat God aanbeden wil worden. Dat is het hoogste doel van hoe mensen zijn
bedacht en gemaakt. Je zou het ook zo kunnen zeggen: wanneer wij Hem aanbidden, door
woorden, daden, in gedachten… èn met muziek en zang, dan komen wij optimaal tot ons
recht als mens. Dat kon wel eens een kleine vooruitblik zijn op hoe het ooit zal zijn, voor wie
in Jezus Christus gelooft en Hem wil volgen.

Door middel van muziek wil Worship Together mensen
dichtbij God brengen, om samen Hem te aanbidden.
Zo zou je onze ‘missie’, of liever gezegd ons doel goed kunnen verwoorden. Als muzikanten
hebben wij gaven en talenten ontvangen waar mensen van kunnen genieten op onze
worshipavonden. Daarbij zetten wij in op muzikale kwaliteit – in uitvoering, techniek en
muziekkeuze. Dit alles mag geheel in dienst staan van de lofprijzing aan God.
De setting waarin wij onze avonden houden draagt altijd bij aan het geheel. Elke avond die je
bij ons bezoekt willen wij je alle ruimte geven om lekker ontspannen aan te schuiven en mee
te doen. Wij worden er blij van als mensen elkaar ontmoeten en zich vertrouwd en prettig
voelen. Daar willen wij in alles rekening mee houden.

Zo wil Worship Together een plek van aanbidding, rust en
ontmoetingen creëren, waar mensen in eenheid naar God
toekomen en Zijn liefde kunnen vinden.
Want onze droom en ons verlangen (ook wel ‘visie’) is dat aanbidding samenbindt en
eenheid doet ervaren. Dit kan en mag (voor even) de grenzen overstijgen die we als
christenen onderling soms hebben aangebracht. Eén zijn in aanbidding, dat maakt je rijk als
mens! Wie wil dat nu niet ervaren?

1.3

Bestuur

Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar de website van Worship
Together: https://www.worshiptogether.nl.
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2. Bestuursverslag
Over boekjaar 2019 is conform de statuten geen bestuursverslag opgesteld.
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3. Balans

b edragen in euro's

Activa

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

-

-

Totaal vaste activa

-

-

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

918

1.660

Totaal vlottende activa

918

1.660

Totaal activa

918

1.660

31-12-2019

31-12-2018

Algemene reserve
Bestemmingsfonds
Bestemmingsreserve

918
-

1.660
-

Totaal reserves en fonden

918

1.660

Passiva
Reserves en fondsen

Schulden
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

-

-

Totaal schulden

-

-

Totaal passiva

918
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1.660

4. Staat van baten en lasten

bedragen in euro's

2019

2018

Inkomsten uit sponsoring
Inkomsten uit collectes
Inkomsten uit kaartverkoop
Overige baten

1.199
1.053
1.147
24

2.000
220

Som der baten

3.423

2.220

Kosten materiaal en inventaris
Kosten oefening en inhuur
Kosten reclame en PR
Algemene kosten
Financiële baten en lasten

1.513
1.227
994
288
144

196
340
24

Som der lasten

4.165

560

-742

1.660

-742
-742

1.660
1.660

Baten

Lasten

Resultaat

Resultaatbestemming
Onttrekking/dotatie algemene reserve

Totaal resultaatbestemming
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5. Grondslagen
Algemene toelichting
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het interkerkelijk samen God aanbidden door gebruik te maken
van muziek, dit in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te
bereiken door:
•
•
•
•

het (doen) organiseren van interkerkelijke muziek avonden, activiteiten en/of
bijeenkomsten;
het (doen) verstrekken en bieden van informatie, onder andere door gebruikmaking
van de verschillende beschikbare vormen van media;
samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe
bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).
In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan
ter vrije beschikking aan de stichting.

Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de
doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven
wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het
bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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6. Toelichting op de staat van baten en lasten
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt
vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of
geschonken als gift.
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging
voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal
worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor
projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).
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7. Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 14 juni 2020.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het
saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en
lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt
de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden
vermeld.
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