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Elk jaar komt Stichting Afterbeat met een aantal buitenlandse artiesten naar scholen om muzieklessen en lunchconcerten te verzorgen. Daarnaast
bied Stichting Afterbeat lessen aan over zelfrespect & drugspreventie. Aan het eind van de scholentour is er een groot concert met de artiesten die
deze workshops en lunchconcerten verzorgt hebben. Deze avonden wordt er geen alcohol geschonken en is er extra toezicht d.m.v. onze vrijwilligers
Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Afterbeat. Stichting Afterbeat is een partner van The Message Trust in Manchester.

THE MESSAGE TRUST
Stichting Afterbeat heeft de laatste jaren geïnvesteerd in het vinden van een sterke partner met ervaring in ons werkgebied. De droom om Afterbeat
te beginnen is eigenlijk begonnen bij The World Wide Message Tribe. Deze band ging in de jaren 90 scholen in om jongeren te bereiken met het
evangelie. De band had enorm goede producties en kreeg uit de hele wereld aanvragen om op te treden. Echter the World Wide Message Tribe had
had alleen hart voor Manchester en had niet de ambitie om de wereld over te gaan. De album's werden wel goed verkocht en van deze opbrengsten
konden ze o.a. hun werk voortzetten. Uiteindelijk ging de band overstag en was het Flevo Festival in Nederland het eerste buitenlandse optreden voor
de band uit Manchester. Naar verloop van tijd is de band veranderd in een stichting (The Message) die op dit moment meer dan 5 bands heeft die
de scholen in gaan om het evangelie te verkondigen. Niet alleen in Manchester maar nu in heel Groot Brittannië, Canada, Zuid-Afrika en Duitsland.

Naast het scholenwerk (Higher Tour) is the Message een begrip geworden in Manchester en Groot Brittannië. The Message werkt niet alleen meer in
scholen maar ook in gevangenissen en de community. Onlangs wonnen ze de prijs voor beste Non-profit organisatie namens The Sunday Times.
Onze droom is om de eerste hub in Nederland te worden. Op dit moment reizen verschillende bestuursleden met enige regelmaat naar Manchester
om de maandelijkse Prayer Day bij te wonen en om te kijken hoe we onze samenwerking kunnen uitbreiden. The Message Trust heeft aangegeven dat
we elkaar sterke partners mogen noemen. Dit betekend dat we exclusief gebruik mogen maken van de artiesten binnen The Message en altijd gebruik
mogen maken van hun expertise.

Alko & Miriam Stoel zijn verhuist naar Schotland om te werken aan een nieuw onderdeel binnen The Message Scotland: Afterbeat. Ons scholen
werkmodel wordt ingezet om jongeren te bereiken met het Evangelie binnen dezelfde organisatie. Alko en Miriam blijven betrokken bij Afterbeat
in Nederland naast het werk in Schotland. Alko zal regelmatig namens Afterbeat & the Message spreken in kerken en samen zullen we van
binnenuit hard werken aan een overgang van Afterbeat naar Message NL. Afterbeat wordt dan niet alleen een onderdeel van Message Scotland
maar eveneens van Message Nederland.

ACTIVITEITEN 2018
Er waren in 2018 weinig activiteiten. Door omstandigheden moest de Afterbeat Teenage Club Night verplaats worden naar 1 maart 2019
Wel is er gewerkt aan een samenwerking tussen de Message Trust in Manchester wat ons veel meer mogelijkheden gaat geven voor de toekomst.
Daarnaast zijn er wat bestuurlijke veranderingen geweest en een fundraise voor Message Schotland. Hier zijn twee van onze bestuursleden aan
het werk gegaan om ons model uit te zetten binnen the Message. Zijdelings blijven deze twee mensen actief betrokken bij Afterbeat. In 2019 of 2020
is hierdoor Message NL een feit.

Rekening Omschrijving
10100 Bank
11010 Spaarrekening
11020 Bank Partnership
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5000 Eigen vermogen per 1.1.2019
15000 Crediteuren
15100 Schuld Partnership

Rekening Omschrijving

Balans boekjaar 01.01.2018 t/m 31.12.2018
1.003,16
1.986,24

Debet
€
€
€

Er moet nog EUR 150,= overgemaakt worden van 10100 naar 11020 (januari 2019)
Betreft ontvangen gift bestemd voor dekking (deel) van reiskosten in december.

2.989,40

*

€

*

In december 2018 is de maandelijkse RABO incasso tgv St. Afterbeat ad EUR 25,= per ongeluk 2x geïncasseerd.
De betrokken personen zijn geïnformeerd en afgesproken dat géén incasso plaats vindt in januari

€
€
€

2.989,40

853,16
2.136,24

Credit

€

KOSTEN
Artiesten
Bankkosten
Huur loods CHOG
Promotie
Reiskosten
Verblijfskosten
Vrijwilligersvergoeding
Webhosting
Overige kosten

Rekening Omschrijving
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50600
50700
50800

RESULTATENREKENING 2018
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1.355,00
365,10
1.450,00
244,89
971,99
74,90
220,00
62,24
348,61

80000
80005
80010
89000

Incasso St.Afterbeat
Incasso via Molly
Eenmalige giften
Overige baten & lasten

Rekening Omschrijving

BATEN

Resultaat boekjaar 01.01.2018 t/m 31.12.2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
5.092,73

Bedrag

€

Overige baten & lasten
Vanaf begin 2018 zat er een verschil tussen de grootboekrekeningen 11020 "Bank Partnership" en de
rekening 15100 "Schuld Partnership". Dit verschil heb ik niet kunnen verklaren en heb daarom in oktober
een correctie boeking moeten maken tgv St. Afterbeat op "Overige baten & lasten" ad EUR 639,92

290,03

*

Opbrengst giften
Stichting Afterbeat totaal ontvangen EUR 4.885,62 minus incassokosten Molly EUR 143,79 = EUR 4.741,82

€

*

POSITIEF RESULTAAT

*

Partnership
Ontvangsten 2018 totaal EUR 22.356,85
Overgemaakt naar The Message Trust EUR 14.891,26
Gemaakte kosten voor m.n. vrijwilligersbijdrages, reiskosten, telefoonkosten etc. EUR 5.329,35
Saldo 1/1 2019 EUR 2.136,24

€
€
€
€

5.382,76

2.400,00
464,40
1.877,42
640,94

Bedrag

€

