
Stichting Gospel Sound Service Hermannistraat 75          NL26 INGB 0005 154035 
KvK: 17276096            5503 CD Veldhoven    info@gospelsoundservice.nl 

 
 
 
Oktober 2022 
 
Beste vrienden, sponsoren, kerkenraad en betrokkenen, 
 
In december 2021 ontving u wellicht voor het laatst een brief van ons. Graag willen wij u 
middels deze brief een leuke update geven en vertellen welke stappen we hebben 
mogen zetten en graag willen gaan zetten. 
 
DANKBAAR 
Met deze brief willen we onze vrienden, familie en sponsoren danken voor hun 
gebed en financiële steun. Zonder u had Gospel Sound Service waarschijnlijk niet 
meer bestaan. We hebben ervaren hoe God ons voorzag in opdrachten en financiën en 
hebben we ons gedragen geweten in gebed. Gebed is één van de pijlers van het bestaan van 
Gospel Sound Service. Daarom zouden we het fijn vinden als we een kring van bidders rondom 
Gospel Sound Service kunnen verzamelen. Dorien gaat dit coördineren. Zou u van Dorien 
eventuele gebedspunten door willen krijgen? Dan mag u contact opnemen met Dorien via 
info@gospelsoundservice.nl of 06-13052783. 
 
We zijn heel blij dat we de COVID-19 pandemie (hopelijk) achter ons hebben gelaten. Na 
een aantal moeilijke maanden, zien we dat onze opdrachtgevers ons weer vinden en 
hebben we mooie opdrachten mogen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld de techniek 
mogen verzorgen tijdens 2 tienerkampen, CrossOver en 4U!, maar ook tijdens het 
kinderkamp van Baptistengemeente de Schuilplaats Eindhoven en 2 geweldige 
evangelisatie evenementen in Almere en Zaandam. In jongerencentrum Pitstop hebben 
afgelopen maanden mooie en diversen evenementen plaatsgevonden waar wij de techniek 
mochten verzorgen. 
 
De COVID-19 pandemie en afgelopen jaar, hebben ons juist enthousiaster en sterker gemaakt. 
We zijn gaan bidden om God te vragen wat Zijn plannen zijn. God is gaan spreken en heeft 
een deel van ons team aan het dromen gezet. Concrete verlangens bloeien op in onze harten. 
Meer daarover hieronder. 
 
NIEUWS EN ONTWIKKELINGEN 
We willen graag de ondersteuning (blijven) geven aan onze opdrachtgevers. Bovendien willen 
we verder gaan professionaliseren. Een deel van onze apparatuur heeft ruim 2 jaar stil gestaan. 
Er is niet veel onderhoud gepleegd en een deel van onze apparatuur is langzaam aan het 
verouderen. Dat houdt in dat investeren nodig is. In de bijlage onderaan deze brief vindt u een 
kort investeringsplan, zodat u een idee krijgt waar investering nodig is en welke financiën daar 
tegenover staan. 
 
Heuglijk nieuws is dat wij sinds 1 september het volledige magazijn waar wij officieel onder 
huurden, nu volledig zelf huren! Na veel wikken en wegen hebben we samen met ons bestuur 
deze stap in geloof gezet, omdat we geloven dat God nieuwe plannen voor Gospel Sound Service 
heeft. Financieel houdt dat in dat we elke maand €1250,- aan huur en ongeveer €150,- aan 
energie en verzekeringen kwijt zijn. 
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We willen graag in ons magazijn een ontmoetings- en trainingsruimte gaan maken. Ons magazijn 
is zodanig ingedeeld, dat dit mogelijk is. Om dat te kunnen realiseren zullen we flink moeten 
verbouwen en aanpakken. Deze ruimte willen we voor een lage huurprijs ter beschikking stellen 
aan b.v. mensen die training willen geven. We willen onze eigen (nieuwe) mensen/team trainen 
en willen bands de gelegenheid geven te repeteren of een gebeds- en aanbiddingsavond te 
organiseren. Wij ervaren dat zo’n ruimte hard nodig is. Een plek waar mensen bij en met Jezus 
samen kunnen komen; de geestelijke nood in Nederland is hoog! 
 
PITSTOP 
Jongerencentrum Pitstop is voor Gospel Sound Service ook al jaren een belangrijke plek. De 
techniek voor het in Eindhoven gelegen christelijk jongerencentrum, is eigendom van Fietje 
AudioVisueel en Gospel Sound Service en wordt daarom ook door ons als stichting onderhouden 
en gerund. Tijdens activiteiten in Pitstop waar techniek voor nodig is, zijn wij aanwezig. U kunt 
denken aan een avond vol aanbidding en verdieping of een trainingsavond voor 
jongerenwerkers. De techniek in Pitstop is inmiddels ook verouderd en moet vervangen worden 
of aangepast.  
 
ANBI 
Zoals een aantal van u ook weten, zijn wij enthousiast begonnen om de ANBI-status aan 
te vragen. ANBI wil zeggen; Algemeen Nut Beogende Instelling. Als wij deze status van 
de overheid ‘krijgen’, houdt dan in dat we fondsen kunnen aanschrijven voor financiële 
steun voor verdere ontwikkeling van Gospel Sound Service. Onze donateurs kunnen dan via 
de belastingaangifte deels hun gift terug ontvangen. 
Echter, waar wij goede hoop hadden, zijn we helaas flink teleurgesteld. We hebben een 
aantal keer contact gehad met de ambtenaar die onze ANBI-aanvraag moest beoordelen 
en er heeft een open gesprek plaatsgevonden. Helaas moet de ambtenaar concluderen 
dat wij de ANBI-status niet kunnen krijgen en heeft onze aanvraag afgewezen. We vallen net 
buiten de boot. Gelukkig zijn er mensen om ons heen die willen meekijken of er eventuele 
volgende opties zijn.  
 
HOOP OP UW STEUN 
We zijn echt overtuigd dat we door mogen gaan en mogen groeien. Daar willen we uw steun 
voor vragen. Allereerst door uw gebed! Daarnaast willen we u vragen om te overwegen om ons 
financieel te blijven of gaan steunen. Wij willen u vragen om – ondanks de afwijzing van de 
ANBI-status – te overwegen ons financieel te gaan steunen. Dat hoeft echt niet met grote 
bedragen! We hebben liever een grotere groep mensen om ons heen die ons dragen in gebed en 
ons financieel naar draagkracht kunnen steunen. Elke vorm van gift is welkom! 
 
TOEKOMST 
Als laatste willen we met u kijken naar de toekomst. Onze 2 drijvende krachten achter de 
stichting, Ronald en Dorien, hebben duidelijk de roeping en missie voor evangelisatie mogen 
ontvangen. Zij willen zich voor deze roeping, deze missie en de groei en professionalisering voor 
Gospel Sound Service ruim inzetten. Naast de stichting hebben Ronald en Dorien een bedrijf 
(Fietje AudioVisueel) waar zij momenteel hun inkomen uithalen. U kunt zich indenken dat het 
runnen van zowel een bedrijf als een stichting tijd en energie kost. Tijdens en na de COVID-19 
pandemie en Ronalds herseninfarct in september 2021, is Ronald en Dorien duidelijk geworden 
dat zij een andere koers willen en mogen varen. Op dit moment is het financieel nog niet 
haalbaar dat zij een deel inkomen uit het werk van Gospel Sound Service kunnen ontvangen. 
Echter is het wel onze wens als stichting, dat Ronald en Dorien een deel van hun inkomen uit het 
werk voor Gospel Sound Service kunnen ontvangen, zodat er meer balans tussen hun bedrijf en 
Gospel Sound Service kan ontstaan. Dit zeker als Gospel Sound Service gaat ontwikkelen en er 
meer (grotere) opdrachten komen.    
 
PRAKTISCH HELPEN 
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Omdat we met Gospel Sound Service best wat opdrachten mogen doen en we in de toekomst 
willen groeien en ontwikkelen, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team. We hopen nieuwe 
mensen in ons team te verwelkomen die ons willen ondersteunen of willen leren te 
ondersteunen met het bedienen van geluid-, licht-, en beeldapparatuur. Heeft u interesse om ons 
team te komen versterken? Neem dan contact met ons op via info@gospelsoundservice.nl of via 
Ronald 06-46061028. 
 
Het zal u na deze brief duidelijk zijn, dat we in een leuke en tegelijkertijd uitdagende periode 
zitten. Een periode waar we onderzoeken hoe we een en ander aan gaan pakken en hopelijk met 
uw steun en mooie opdrachten onze financiën maandelijks gezond kunnen houden en 
we onze rekeningen kunnen blijven betalen. 
 
U kunt ons machtigen of uw gift overmaken op NL26 INGB 0005 1540 35 t.a.v. Stichting Gospel 
Sound Service. Als u ons wilt machtigen, mag u contact opnemen via info@gospelsoundservice.nl 
en ontvangt u van ons een machtigingsformulier. 
 
We willen er naartoe dat we maandelijks een nieuwsbrief uitbrengen zodat u ook weet waar we 
ons mee bezig houden en welke opdrachten we gedaan hebben. Tevens willen we hier ook 
gebedsonderwerpen inzetten. We hopen op deze manier u te informeren en te investeren in de 
betrokkenheid en relaties met de mensen die om ons heen staan. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw gebed en bijdrage. We hopen u ook in de toekomst te kunnen 
ondersteunen met het laten horen en/of zien van het Evangelie. 
 
Gods rijke zegen, 
 
Gospel Sound Service 
Ronald en Dorien Fietje 
 



€ 2539
€ 869

Onze investering wensen op het gebied
van geluid.

4x Presonus CDL18S € 8796
4x Presonus CDL12 € 7876
6x Presonus AIR12 € 2994
1x Midas M32R € 2539
1x Midas DL16 € 869

Totaal audio € 23.074



Onze investering wensen op het
gebied van licht:

1x LightShark LS1 + Wing € 2778
2x Varytec Hero Spot bundel € 5498
10x Varytec LED Profiel spot € 4990
20x Staiville Mini Par € 1580
6x Eurolite CLS 18 € 1974

Totaal licht: € 16820



Onze investering wensen op het gebied van 
hardware:

4x Presonus CDL Rigging Grid €2060
10x TRUSS 2 meter €2780
4x Fantec Truss lift 225 KG €5596
6x Varytec Windup statief €1494
200x DMX/stroom combi kabel €1380

Totaal hardware €13.310

€515
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