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Voorwoord van de voorzitter

Op het moment van schrijven bevinden we ons in een wereldwijde crisis. Het coronavirus houdt de wereld
in haar greep en mede door dit virus kunnen en mogen we geen evenementen organiseren. Dat gaat ons
als mensen maar ook als organisatie aan het hart aangezien het rechtstreeks tegen onze doelstelling in
gaat.
We willen juist mensen ontmoeten, hen leren kennen en liefhebben. Op dit moment voeren we echter het
ogenschijnlijk zichzelf tegensprekende decreet: “ als je je medemens liefhebt, houd je afstand ” .
Dat neemt niet weg dat we met veel plezier terugkijken op 2019. Een jaar waarin we een evenement
mochten houden in het teken van Kerst. We zijn met de volgende vragen aan de slag gegaan en hebben
we een hedendaagse kerstshow in elkaar gezet: “Wat als het kerstverhaal zich vandaag de dag zou hebben
afgespeeld? Hoe zou dat zijn gegaan? En hoe zou Jezus bekend worden?”. Ons leek het logisch om dat te
doen aan de hand van Instagram en bijpassende hedendaagse muziek. Daarmee maakte wij een
vertaalslag van het eeuwenoude verhaal naar het heden omdat wij geloven dat het nog steeds relevant is.
Het team is ook gegroeid en sterker geworden in 2019. Waar we eerst met zijn tweeën de gehele
organisatie op ons namen zijn we op dit moment met zijn vijven. Helaas wel zonder mijn ‘partner-inChrist’ (in plaats van partner-in-crime ) Eloïse. Ook langs deze weg wil ik haar bedanken voor haar inzet
en we wensen haar alle goeds toe! De nieuwe teamleden hebben allen hun eigen specialiteit en daardoor
vullen we elkaar mooi aan.
We kijken uit naar het moment dat we weer mogen organiseren en dan maken we er, op z’n Brabants, een
keimooie bijeenkomst van ter ere van Hem!

Ruud Hoevenaar
Voorzitter Stichting Christelijke Evenementen Tilburg
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2 Verslag van het bestuur
We hebben één evenement kunnen houden. De doelstelling van vier á vijf edities bleek helaas niet
haalbaar. Dit had mede te maken met het feit dat we wilde bouwen aan een sterker team om daarna
grotere stappen te kunnen zetten.
Tevens zijn we ieder dankbaar voor diens inzet om de stichting ook financieel gezonder te maken. Zo
hebben we meer donateurs voor dit ene evenement gekregen vergeleken met het gemiddelde van vorig
jaar. Dat is iets waar we ook steun uit halen. Een mooie en zeer welkome aanvulling op ons budget was
een donatie van het Tiny en Anny van Doorne-fonds. Hiervoor zijn wij Anneriet zeer dankbaar voor haar
inspanningen om dit geregeld te krijgen.
Tot slot behoort een grote dank toe aan de christengemeente Hart van Brabant en de gereformeerd
vrijgemaakte Ontmoetingskerk. Zowel in praktische als financiële zin hebben zij ons ter zijde gestaan.

3 Toekomst
Met het nieuwe team in de startblokken en één ontzettend succesvolle editie achter de rug, kunnen we
niet wachten om weer aan de slag te gaan.
Vanuit de stichting blijft de focus voorlopig op het jongerenevenement UNITED013. We sluiten echter niet
uit dat we in de toekomst willen uitbreiden naar evenementen voor volwassenen mocht daar voldoende
animo voor zijn.

4

4 Organisatie
Naam stichting: Stichting Christelijke Evenementen Tilburg
Oprichtingsdatum: 29-30-2018
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
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