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Stichting Gospel Music Festival  

 
ANBI 
Stichting Gospel Music Festival heeft een aanvraag ingediend om te worden 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

  

Naam en Contactgegevens 

Stichting Gospel Music Festival 

Zuiderzeepad 3 

3844 JV Harderwijk 

Kamer van Koophandel nummer 62428756 

Internetadres: www.gospelmusicfestival.nl 

E-mail adres: info@gospelmusicfestival.nl 

Stichting Gospel Music Festival is opgericht in 2015 

 

RSIN / fiscaal nummer 

8548.14.255 

  

Doelstelling en beleidsplan 

Stichting Gospel Music Festival (GMF) staat voor een internationale charismatische 

beweging met het verlangen het evangelie van Jezus Christus te brengen aan hen 

die niet bereikt zijn. 

Daarnaast zijn er warme contacten met lokale leiders in meerdere andere landen in 

Zuidoost-Azië. 

 

De missie en doelstelling van Stichting Gospel Music Festival is  
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het creëren van sterke christelijke kerken voornamelijk in landen met (voorheen) 

totalitaire regimes, waar christelijke kerken worden of werden tegen gewerkt en het 

op basis van het evangelie van Jezus Christus: 

- bereiken van hen die niet bereikt zijn met het evangelie; 

- laten aanraken van hen die niet aangeraakt zijn met de Heilige Geest; 

- bemoedigen van hen die bemoediging nodig hebben. 

 

Onze visie is specifiek in de meest gesloten landen voor het evangelie van Jezus 

Christus het trainen en toerusten van hen die betrokken zijn bij lokale christelijke 

kerken, waaronder kerkleiders, gebedsteams en pastorale teams en het (laten) 

organiseren van jaarlijkse Gospel Music Festivals (GMF’s) om mensen te bereiken 

met het evangelie, aan te laten raken met de Heilige Geest en te bemoedigen. 

Voor 2015 staan inmiddels meerdere GMF’s gepland in Myanmar en Laos. Er heeft 

in maart 2015 al een GMF in Vientiane (Laos) plaatsgevonden. Voor komende jaren 

na 2015 zijn er reeds concrete plannen voor GMF’s in Bangladesh en Cambodja. 

 

Kernwaarden binnen de stichting zijn: 

- Toewijding aan en aanbidding van Jezus Christus 

- Gods Woord als waarheid en leidraad 

- Geworteld zijn in liefde (voor elkaar) 

- Gods hart tonen voor weduwen en wezen 

- Het verlangen om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken 

- Vrijheid komt door het werk van de Heilige Geest 

- Geloven dat het onmogelijke, mogelijk is met onze God. 

 

Voorgenomen activiteiten in 2015, 2016 en 2017 

Een centrale plek in het bereiken van bovenstaande doelstelling is het trainen en 

toerusten van hen die betrokken zijn bij lokale christelijke kerken (met een focus op 

lokale kerkleiders, gebedsteams en pastorale teams ) en de organisatie van 

(grootschalige) conferenties onder de vlag van ‘Gospel Music Festivals’ in binnen- en 

buitenland. Voor komend jaar (2015) zijn diverse activiteiten gepland. 

In de week voorafgaande aan een ‘Gospel Music Festival’ worden de lokale 

christelijke kerken bezocht, getraind en toegerust. Na afloop van de betreffende 
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conferentie wordt de nazorg door middel van bezoek en bemoediging van de lokale 

christelijke kerken verzorgd. 

 

Omdat de Gospel Music Festivals een jaarlijks karakter hebben komt de planning van 

2015 grotendeels overeen met de planning van daarop volgende jaren . Daarbij 

hopen we dat de conferenties in grootte en aantal komen jaren zullen groeien. Een 

conferentie onder de vlag van ‘Gospel Music Festival’ is, naast de training en 

toerusting van kerkleiders, gebedsteams en pastorale teams, een in beginsel vrij 

toegankelijk meerdaags festival met veelal lokale artiesten (muziek) en daaraan 

gekoppeld spreekbeurten, worship (lofprijs/aanbidding) en bedieningen rondom 

toewijding aan het evangelie en geestesgaven. 

 

Hierbij richten we ons specifiek op die landen die het meest gesloten zijn (of tot voor 

kort waren) voor het evangelie van Jezus Christus. De verwachte bezoekersaantallen 

voor de conferenties variëren tussen de 10.000 tot 150.000 bezoekers per Gospel 

Music Festival. 

 

In 2015 staan de volgende Gospel Music Festivals op de agenda: 

- Vientiane, Laos maart 2015 

- Nijkerk, Nederland mei 2015 

- Vientiane, Laos augustus 2015 

- Myitkyina, Myanmar november 2015 

- Taungnoo, Myanmar november 2015 

- Mandalay, Myanmar december 2015 

- Yangon, Myanmar december 2015 

- Phnom Penh, Cambodja najaar 2015 

- Dhaka, Bangladesh najaar 2015  

In de jaren 2016 en 2017 verwachten we Gospel Music Festivals te houden op exact 

dezelfde locaties (en periodes) gezien het jaarlijkse karakter van de conferenties. 

Hiervoor zijn ook al intenties uitgesproken door de lokale partijen met wie we 

intensief samenwerken. Daarnaast zetten we in op een groei van een aantal Gospel 

Music Festivals per jaar waarbij ook de organisatie (gezond) mee kan groeien. 
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Functie en namen bestuurders 

Voorzitter: Paul Daniel Renger 

Secretaris: Jan Sjoerd Pasterkamp 

Penningmeester: Stephanus Lucas (Steve) van Deventer 

Algemeen bestuurslid:Jakob Jan Feddes 

 

Beloningsbeleid 

De stichting geeft geen beloning aan bestuurders die voor Stichting Gospel Music 

Festival actief zijn.  

De drie medewerkers van de operationele organisatie (directeur, 0,8 FTE en twee 

medewerkers, 0,6 respectievelijk 0,5 FTE) ontvangen een salaris (de totale 

loonkosten worden ingeschat op €  103.000 tot 113.000 op jaarbasis) 

  

Jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten 

Aangezien de stichting in 2015 is opgericht is er nog geen jaarverslag beschikbaar.  

  

Financiële verantwoording 

Aangezien de stichting in 2015 is opgericht en het eerste boekjaar nog niet is 

afgesloten, is er nog geen financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven 

beschikbaar. 

 

 


