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1  Voorwoord van de voorzitter 
 
Het idee voor UNITED013 is ontstaan in februari 2017, echter had ik daar toen geen tijd voor en wist niet zo 
goed hoe ik dit zou moeten opzetten. Het was eigenlijk meer een droom. Ik ben mijn ideeën gaan delen in 
onze kerk en in mijn kring en daar kwamen wel enthousiaste reacties op. Zodoende heb ik een interkerkelijk 
overleg opgestart waarbij we met een aantal kerken bijeenkwamen om over dit idee te praten. Ook daar 
bleek veel enthousiasme.  
 
In oktober 2017 ben ik echt begonnen met het concreet organiseren van eerste UNITED013. Vanaf eind 
december 2017 kwam daar mijn partner in crime Eloïse bij. Een studente betrokken bij N.S.T. en iemand die 
zich hier ook helemaal in vast kon bijten. Samen met haar en een aantal jongeren hebben we de huisstijl op 
poten gezet. We wilde namelijk een vette uitstraling die ook door jongeren zo ervaren wordt. 
 
4 februari 2018 was de eerste dag dan daar. Met diverse professionele muzikanten en een groep 
zangers/zangeressen het eerste event neergezet. Natuurlijk vielen er nog genoeg zaken te verbeteren en 
hebben in de drie daarop volgende edities steeds stappen gemaakt in het verder professionaliseren van de 
organisatie. 
 
Nu kijk ik met veel trots terug op 2018 waarin we vier edities van UNITED013 hebben mogen organiseren. 
Wat is het mooi om ook van de jongeren positieve feedback te krijgen.  
Quotes van jongeren:  
" Wat een supertoffe avond! We hopen op een vervolg! " (Na de dienst, donateur) 
" SUPER vette playlist! Heb er weer zin in God groot te maken samen met alle andere jongeren van Tilburg 
en omgeving 🤗"#$% " (Voorafgaand geappt naar de UNITED013 telefoon als reactie op de Spotify playlist) 

Op naar een mooi 2019! 
 
Ruud Hoevenaar 
Voorzitter Stichting Christelijke Evenementen Tilburg 
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2 Verslag van het bestuur 
 
In 2018 hebben wij vier UNITED013 edities gehouden, het gemiddelde aantal bezoekers was daarbij 160. 
De organisatie van deze vier edities betreft een samenwerking met diverse kerken. De betrokken kerken 
vertegenwoordigen ongeveer tien diverse kerkstromen. We kunnen met recht zeggen dat we jongeren uit de 
diverse kerken met elkaar en met studenten verbinden.  
 
De jongeren en studenten zijn positief over de edities, dit merken we aan de opkomst. Maar ook aan de 
positieve feedback en de vele donaties van de aanwezige per editie.  
 
In 2018 zijn wij als jonge organisatie enthousiast aan de slag gegaan. We zijn met de betrokkenen zeer 
leergierig en dat maakt dat we al veel hebben geleerd uit de afgelopen vier edities op het gebied van 
geluid/muziek, marketing, netwerken binnen de kerken, e.d. 

Als voorbeeld van onze lerende organisatie is de sterk verbeterde geluidskwaliteit. Door het inzetten van 
professionele geluidsmusici in ons netwerk hebben we de geluidskwaliteit stap voor stap kunnen verbeteren. 
Dat maakte ook dat in de laatste edities de omstandigheden voor de musici en de zangers/zangeressen  
verbeterd was. Er is echter wel een (relatief) probleem, de kosten voor de inhuur van de geluidsinstallaties 
zijn iedere keer vrij hoog. Daarom zijn we nu met fondsaanvraag bezig om deze spullen aan te schaffen 
zodat we deze kosten niet meer hebben.  
 
De laatste editie is qua financiering de grootste uitdaging gebleken. Deze editie bleek pas een maand na 
afloop daadwerkelijk gefinancierd te zijn. Deze situatie werd veroorzaakt doordat twee kerken ineens niet 
meer bij wilden dragen en de collecte tijdens het event tegenviel. 
 
 

3 Toekomst 
 
Graag gaan we in 2019 en verder door op de ingeslagen weg. Graag organiseren we jaarlijks vijf edities 
waarbij veel betrokkenheid is vanuit diverse kerken en studentenverenigingen. Dat is namelijk wat 
UNITED013 "united" maakt. 
 
Hiermee bieden wij een structureel platform voor jongeren om hun geloof te delen op een manier die ze 
aanspreekt. De inhoud van ons geloof verandert nooit maar de vorm is soms cruciaal om de juiste 
(gevoelige) snaar te raken. De vorm kan dan ook per doelgroep verschillend zijn. 
 
Op de wat langere termijn dromen we verder en zouden we graag ook voor volwassen diensten op de 
UNITED013 manier willen opzetten. 
 
Op financieel gebied hopen we door middel van extra fondsenwerving een eigen geluidssysteem te kunnen 
aanschaffen. Op deze manier is het niet langer nodig om dit per editie voor veel geld te huren en zo 
kunnen we in de toekomst kosten besparen. Daarnaast zijn we met een eigen geluidssysteem flexibeler bij 
het kiezen van een locatie. Daarnaast zijn we druk bezig om donaties online te stimuleren. Je kunt nu al via 
de website donaties doen, maar dit moet nog beter zichtbaar worden. Mooi nieuws is dan ook dat we vanuit 
TechSoup Nederland ondersteuning hebben gekregen om met Google Adwords onze website beter 
zichtbaar te maken.  
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4 Organisatie 
 
Naam stichting: Stichting Christelijke Evenementen Tilburg 
Oprichtingsdatum: 29-03-2018 
RSIN / fiscaal nummer: 858663107 
Postadres: Domein 36, 5046PZ te Tilburg 
Telefoonnummer: 06-46055297 
E-mailadres: bestuur@stichtingcet.nl  
Nummer Kamer van Koophandel: 71306609 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter Ruud Hoevenaar 

Secretaris Eloïse Wisse 

Penningmeester Elso Venema 

Overige bestuursleden Er zijn op dit moment nog geen overige bestuursleden 

Het bestuur komt minstens eenmaal per kwartaal bijeen om events te organiseren en de algemene gang 
van zaken te bespreken. Van deze besprekingen worden schriftelijke verslagen gemaakt en gearchiveerd. 
Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. 
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5 Financieel jaarverslag 
 

 
 

Activa Eigen vermogen 1028
Diverse materialen voor 
evenementen 297 - algemene reserve 751

- reserve ten behoeve 
van algemene kosten 277

Vlottende activa
Debiteuren 50 Crediteuren 0

Liquide middelen 681

Totaal 1028 Totaal 1028

Baten
Giften  €                      8.882,39 
Sponsor 50
Totaal  €                      8.932,39 

Lasten
Sprekers  €                         350,00 
Marketing  €                         111,00 
Locatie  €                      2.740,65 
Licht / Geluid / Muziek  €                      3.642,43 
Drinken / Eten / Crew  €                         417,58 
Overige  €                           35,00 
Totaal kosten events  €                      7.296,66 
Alg. kosten stichting  €                         939,49 

Resultaat 2018  €                         696,24 

Balans op 1/1/2019


