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Inleiding 

 

Gospel Sound Service is een sociaal-maatschappelijke stichting zonder winstoogmerk. De 

paarse kleur van onze website verwijst naar Jezus, de Dienende Koning (denk aan purper). 

Jezus was iemand die omzag naar verschillende mensen in de maatschappij die niet altijd 

goed mee konden komen. Wij willen graag Zijn voorbeeld volgen. Jongeren die affiniteit 

hebben met licht-,  geluid-, en beeldtechniek, kunnen zich bij ons ontwikkelen. Deze ruimte 

willen we ook bieden aan degenen die enige afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

 

De komende jaren zal de stichting verder professionaliseren om zodoende meer te mogen 

bijdragen aan events die passen in de doelstellingen van de stichting. De professionalisering 

zit in de richting van apparatuur, processen en bovenal investering in de mensen die de 

stichting als vrijwilliger dragen. 

 

De investeringen voor deze ontwikkelingen zullen komen uit de combinatie van de betaalde 

opdrachten en donateurs die onze stichting een warm hart toedragen. 

 

Zo wil Gospel Sound Service het evangelie laten horen en de sociaal maatschappelijke 

boodschap versterken. 

 

Benjamin Jurg 
Voorzitter Gospel Sound Service 
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1. Missie/visie 

 

Gospel Sound Service is ontstaan als stichting ter ondersteuning van evenementen die het 

christelijk geloof uitdragen met geluid. Door de tijd heen is dit verbreed met licht, beeld en 

livestreaming. Tevens zijn wij dienstbaar tijdens sociaal maatschappelijke evenementen. 

 

Het is de visie van de stichting om op al deze fronten met de nodige expertise kwalitatief 

hoogstaande oplossingen te bieden in de uitdaging om het evangelie zo goed mogelijk te 

brengen bij de doelgroep met geluid, licht, beeld en livestreaming. 

1.2 Doelstelling 

 

De stichting heeft ten doel:  

 

• Het uitdragen van het Christelijk geloof en het Evangelie naar Jezus, waaronder 

begrepen het ondersteunen van organisaties die dat doen, met behulp van licht-, 

geluid-, beeldtechniek en livestreaming. 

• Het ondersteunen van evenementen of manifestaties van maatschappelijke 

organisaties, met behulp van licht-, geluid-, beeldtechniek en livestreaming. 

• Het professioneel trainen van haar vrijwilligers en mensen van buiten de stichting op 

het gebied van licht-, geluid-, beeldtechniek en livestreaming.  

• Het bemiddelen bij de aanschaf van audiovisuele apparatuur. 

• Het creëren van een ontmoetingsruimte voor maatschappelijke en christelijke 

organisaties, waar plaats is voor het geven van training, onderwijs, verdieping, 

alsmede voor het houden van muzikale repetities. 

• Het streven naar optimale audiovisuele verzorging tegen beperkte (on)kosten, om 

daarmee evenementen, vieringen en dergelijke zo betaalbaar mogelijk te maken. Een 

en ander zonder concurrerende en/of commerciële doeleinden om juist op die 

plaatsten audiovisuele ondersteuning te bieden, waar commerciële dienstverleners 

hun diensten niet aanbieden vanwege beperkt beschikbare financiële middelen bij de 

opdrachtgever. 

1.3 Strategie 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• Het werven van middelen zoals giften en donaties. 

• De (onkosten-)vergoeding door opdrachtgevers. 

• Het steunen van vergelijkbare doelen/stichtingen. 

• Het gebruikmaken van vrijwilligers en inhuren van freelancers. 

2. Huidige situatie 

 

Op dit moment heeft Gospel Sound Service een stevige basis aan vaste opdrachtgevers die 

passen in de visie, vrijwilligers die ruime tijd en aandacht geven aan de stichting en geluid-,  

licht-, en beeldtechniek en livestreaming apparatuur die geschikt zijn om de evenementen 

die Gospel Sound Service voor ogen heeft te faciliteren. 

 

Wel is door de recente ontwikkelingen een verzwaring aan livestreaming behoeften ontstaan 

waar ten dele de stichting op is voorbereid. Diverse licht- en geluidsapperatuur is aan 

onderhoud en vervanging toe, en in de lijn van verdere digitalisering van het audio en video 

landschap is nog investering noodzakelijk. 
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3. Activiteiten van de organisatie 

 

Gospel Sound Service faciliteert eendaagse en meerdaagse evenementen door middel van 

geluid-, licht-, en beeldtechniek en livestreaming. 

 

De huidige activiteiten zijn post-corona afdoende om de stichting draaiende te houden. 

Giften en donaties dienen voor de investeringen gericht op verdere verduurzaming en 

ontwikkelingen van Gospel Sound Service. 

4. Toekomst 

 

Zoals eerder in het beleidsplan genoemd, zijn er een aantal ontwikkelingen waar de stichting 

al deels op heeft geanticipeerd, maar nog verder zal moeten investeren: 

• Verzwaring van het belang van livestreaming services. 

• Verdere digitalisering van het audio en video landschap. 

• Verduurzaming en professionalisering van lichttechniek. 

• Verbreding van het portfolio waarin ruimte is voor zowel grote en/of meerdaagse 

evenementen als kleine en/of eendaagse evenementen.  

• Het geven van training en ondersteuning aan diverse organisaties in hun audio-,  

licht-, beeld,-  en livestreaming apparatuur en verbreding van hun kennis niveau. 

5. Organisatie 

 

KvK-nummer 17276096 

RSIN 821933218 

Rechtsvorm Stichting 

Statutaire naam Stichting Gospel Sound Service 

Statutaire zetel gemeente Eindhoven 

Bezoekadres Hermannistraat 75, 5503CD Veldhoven 

Telefoonnummers 0646061028 

Eerste inschrijving handelsregister 27-01-2010 

 

5.1 Bestuur 

 

Het bestuur, volledig onbezoldigd, bestaat uit de volgende personen: 

 

Voorzitter:  Benjamin Jurg 

Penningmeester: Martinus Johannes Timmer 

Secretaris:  Joannes Theodorus Tilma 

Bestuurslid: Ronald Dietmar Fietje 

 

5.2 Werknemers 

De stichting heeft geen werknemers in dienst, en maakt gebruik van vrijwilligers en 

freelancers. 
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6. Financiën  

 

Basis behoefte: 

Gospel Sound Service heeft op jaarbasis de volgende bedragen nodig voor haar basis 

behoefte zoals verzekeringen en huur van het magazijn: 

 

Verzekeringen: €200,- 

Magazijn huur: € 18.000,-  (na de broodnodige uitbreiding) 

 

Op het moment van dit schrijven heeft Gospel Sound Service post-Corona, nog niet 

voldoende inkomsten om de uitbreiding van het magazijn te kunnen financieren. Gospel 

Sound Service heeft tevens de wens om aanpassingen aan te brengen aan haar 

verzekeringen, om deze zo op een hoger niveau te brengen. 

Middels het zoeken naar meer opdrachten, donateurs en fondsen willen we dit wel kunnen 

bereiken. 

Het kan overkomen dat Gospel Sound Service haar werk doet om geld te verdienen, echter 

niets is minder waar. Het bereiken van mensen met het Evangelie naar Jezus, het opleiden 

van technici, het huisvesten van toerustingsorganisaties en de sociaal maatschappelijke 

boodschap van deze organisaties, geeft ons de drive. 

 

Donateurs en fondsen zijn heel belangrijk voor Gospel Sound Service. Hun financiële steun 

hebben we momenteel echt nodig naast hun gebed voor ons als stichting.    

 

In het financieel jaar verslag wordt vermeld waar de donaties en fondsen aan uit gegeven 

zijn. 

 

Beheer en besteding van het vermogen: 

Gospel Sound Service is een non-profijt organisatie en bouwt geen onnodig groot vermogen 

op. Het vermogen welk wij op willen bouwen, is een reservering voor onverwachte 

tegenslagen en calamiteiten waar we ons niet voor kunnen verzekeren. 

Het streven is  6 maanden huur in de uitgebreide situatie, € 9000,- 

Het beheer van dit vermogen wordt door het hele bestuur gedaan middels elk kwartaal een 

financiële verantwoording. 

 

Het werven van gelden: 

Op het moment van dit schrijven hebben we de volgende doelen waar we fondsen en 

donateurs voor zoeken: 

 

• De uitbreiding van ons magazijn 

• Investeringen in het trainen en toerusten van onze vrijwilligers 

• Het verduurzamen en moderniseren van onze apparatuur 

 

Samen met fondswervers zoeken wij fondsen die ons financieel willen (onder)steunen. 

Donateurs zoeken we onder anderen in onze eigen kringen, middels promotie tijdens 

evenementen waar wij zelf bij zijn en/of techniek verzorgen en via social media kanalen. 

 

Beloning beleid: 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet aan de stichting. 

 

De vrijwilligers mogen op basis van de wettelijke regels voor vrijwilligers vergoedingen een 

vergoeding vragen. 

 

Indien er freelancers en of toeleveranciers worden ingehuurd, wordt dit tegen een zo gunstig 

mogelijke prijs gedaan. 

 

Alle vergoedingen worden betaald uit de inkomsten van de opdrachten en niet van fondsen 

of donaties, behalve als dit met een fonds of donateur vooraf is overeen gekomen. 

 


