Jaarverslag 2018
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de verhuizing van de familie Stoel en het
fundraisen van dit project. Alko en Miriam hebben een MPD cursus gevolgd om te leren hoe
fondsen te werven voor hun project in Schotland en voor Stichting Afterbeat in het
algemeen. Deze cursus heeft de visie van de Stichting veranderd in dat we meer gaan
inzetten op het werven van persoonlijke support voor andere toekomstige medewerkers van
Afterbeat. In Juli 2018 verkochten Alko en Miriam hun huis en vertrokken naar Schotland om
daar het scholenwerk op te zetten voor de Message Trust. Daarnaast is de wens
uitgesproken om te werken aan een Message Hub in Nederland en Afterbeat is potentieel
deze hub. In 2019 worden deze plannen verder uitgewerkt.
De Message Trust is een organisatie met dezelfde doelstellingen als wij en zijn actief in Groot
Brittannië, Zuid-Afrika, Canada en Duitsland. The Message heeft een grotere versie van
Afterbeat met de naam Higher Tour en werkt daarnaast met (veelal) jongeren in
gevangenissen en in de community om het evangelie te delen. Daarnaast hebben ze een
fantastisch rehabilitatie programma voor jongeren waarin ze zelfs werk aanbieden in hun
eigen Message Trust Enterprise Centre. In dit centrum hebben ze o.a. een kapsalon, café en
kleine bedrijfjes in de bouw en tuin wereld.

Bestuur
In 2018 zijn er wat wisselingen gekomen in het bestuur. Omdat Alko & Miriam via The
Message werken voor Message Scotland en Afterbeat zijn ze uit het bestuur vertrokken.
Tirza de Vries, Henk Noordhuis en Bennie Hollander zijn nieuw in het bestuur.

Afterbeat Teenage Club Night Veendam
In de voorbereidingen bleek ivm de verhuizing van Alko en Miriam dat het lastig werd om dit
jaar een scholentour te organiseren. Besloten werd om in Veendam de schoolweek te
verplaatsen naar maart 2019 en het te gaan koppelen met het werk in Schotland om zo
samen artiesten te boeken en kosten te besparen.

Volleyfest Afterbeat jeugdprogramma
Tijdens het Volleyfest Festival in Onstwedde op 15-17 Juni heeft Afterbet elke avond het
jeugdprogramma verzorgd. Dit bleek een groot succes en de opkomst van jongeren was
groot. Deze samenwerking zal worden uitgebouwd in 2019.

