JAARREKENING 2020 STICHTING C-GENERATIONS
INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN
Maandelijkse vaste sponsor bijdragen
Eenmalige giften
TOTAAL INKOMSTEN

BEGROOT 2020

REALISATIE 2020

26.400
2.400

27.000
3.317

€ 28.800

€ 30.317

6.400
4.900
1.200
4.596
17.096

3.828
2.399
2.150
-

400
200
1.200

279
153
278
1.495

€ 18.896

€ 10.582

€ 9.904

€ 19.735

UITGAVEN
Video kosten
Teamkosten
Kantoorkosten
Diverse algemene kosten

Bankkosten
Algemene Kosten
Kosten website
Wervingskosten/publiciteit
TOTAAL UITGAVEN

RESULTAAT EXPLOITATIE

8.377

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Bank

23.093

Eigen vermogen 311219
Bij: resultaat 2020
Continuïteitsreserve 311220

3.358
19.735
23.093
-

Te betalen kosten 2020
Totaal activa:

€ 23.093

Totaal passiva:

€ 23.093

Vastgesteld door het bestuur, 21 juni 2021

E.S. Nikkels
Voorzitter

C.S. Nuijten
Secretaris

J.L. de Soeten
Penningmeester

JAARVERSLAG 2020
Samenstelling bestuur
E.S. Nikkels, voorzitter, C.S. Nuijten, secretaris en J.L. de Soeten, penningmeester
Visie
Het bouwen van een krachtige en aantrekkelijke kerk waarin jongeren God kunnen ontmoeten
en een relatie met Hem opbouwen. In de kerk, maar ook in het dagelijkse leven op de plek
waar ze zijn (online).
Missie
Hoe bereiken we dit dan?
- Door spreekbeurten te geven kerken, jeugdbijeenkomsten en events;
- Door training te geven voor kinder- en jeugdwerkers (I see generations training)
- Door samen met kerken speciale generatie diensten te organiseren
- Door jongeren online te bereiken met de boodschap van het evangelie van Jezus
Christus.
Dit doen we allemaal in Nederland, maar organiseren ook campagnes in het buitenland. Waar
we trainingen en workshops geven op scholen, gevangenissen en buurtcentra. Dit doen we
altijd in samenwerking met lokale kerken en een team van verschillende generaties.
Sponsoring
Er zijn een aantal vaste sponsors die maandelijks bijdrage leveren. Daarnaast ontvangt de
stichting een aantal eenmalige giften.
Activiteiten in 2020
De activiteiten uit 2020 waren zeer succesvol een samenvatting van deze zijn:
1. Verschillende ‘battles’ doen met (bekende) mensen die ergens goed in zijn, dit wordt
vervolgens gekoppeld aan spraak makend intervieuw.
2. De ‘message’ maken: dat is story telling in combinatie met rappen wat resulteert in de
message. Een video waarin de kijker poëtisch wordt meegenomen om te vertrouwen op God.
3. ‘Shit Moment’ video’s, een methode om tieners aan het woord te laten zodat ze hun shit
verhaal delen en hoe God hun leven veranderd en beïnvloed heeft.
4. Story time. Stoere verhalen vertellen gekoppeld aan een boodschap in een video.
5. Isolatie irritatie; allerlei video’s die laten zien hoe een persoon zijn/haar isolatie ervaarde
tijdens de 1ste en 2de lock-down.
6. Bijbelse beroepen: Bezoek aan een beroep uit de bijbel (zoals boer) om te kijken of de
voobeelden van Jezus nog relevant zijn.
7. Het geven van trainingen
8. Spreken
Vooruitblik 2021
Dit jaar zullen er weer allerlei activiteiten plaats vinden om de doelstelling te behalen;
1) Een serie van video’s met (semi) bekende christelijke NL waar een ‘battle’ mee
georganiseerd kan worden samen met een video waarin mensen geïnspireerd raken om
hoe Jezus gevolgd kan worden.

2) Video serie met revelante thema’s waarin volgers een wezenlijke vraag op orignele
manier beantwoord krijgen.
3) Training geven
4) Jeugd coachen
5) Spreken

BEGROTING 2021 STICHTING C-GENERATIONS
INKOMSTEN EN UITGAVEN
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Maandelijkse vaste sponsor bijdragen
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BEGROOT 2021

JAARREK. 2020

26.000
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27.000
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€ 30.317
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2.200
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UITGAVEN
Video kosten
Teamkosten
Kantoorkosten
Diverse algemene kosten

Bankkosten
Algemene Kosten
Kosten website
Wervingskosten/publiciteit
TOTAAL UITGAVEN

RESULTAAT EXPLOITATIE
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