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1. Doelstelling	van	de	STICHTING	PRO-PULSION	
STICHTING PRO-PULSION heeft als doel het bereiken van (jonge) mensen met het evangelie 
van Jezus Christus op grond van de Bijbel doormiddel van praise- en worshipmuziek in een 
vorm die met name is afgestemd op jonge mensen, en daarnaast; 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

2. Missie	
De missie van STICHTING PRO-PULSION is om jongeren te bereiken met het evangelie 
volgens de Bijbel. 
 
 

3. Visie	
STICHTING PRO-PULSION wil jongeren bereiken door middel van eigentijdse praise & 
worship die aansluit bij de beleefwereld van jongeren. Daarom verleent STICHTING PRO-
PULSION kosteloos medewerking aan jongerendiensten en jeugdkerken. STICHTING PRO-
PULSION richt zich daarbij op alle jongeren, ongeacht ras, overtuiging, politieke voorkeur, 
geaardheid of levensbeschouwing. 
 
 

4. Activiteiten		
STICHTING PRO-PULSION geeft invulling aan haar missie en visie door de volgende 
activiteiten: 
1. Medewerking aan jongerendiensten en jeugdkerken, door middel van het spelen en 

begeleiden van praise & worship 
2. Verzorgen van een complete geluidsinstallatie ter ondersteuning van 

jongerendiensten, jeugdkerken en evenementen 
3. Schrijven en uitgeven van eigen muziek gericht op (jonge) mensen  

 
 
 

5. Beleidsplan	STICHTING	PRO-PULSION	
STICHTING PRO-PULSION voert de organisatie aan de hand van het volgende beleidsplan (op 
hoofdlijnen): 
1.  Instuderen van praise & worship in een vorm die aansluit op de belevingswereld van 

jongeren, door middel van wekelijkse bijeenkomsten met de muzikanten van Stichting 
Pro-Pulsion. 

2. Kenbaar maken aan (jeugd-)kerken dat Stichting Pro-Pulsion beschikbaar is voor het 
verlenen van medewerking aan jongerendiensten en jeugdkerken, door middel van het 
begeleiden van de aanbidding, via website en sociale media en eigen netwerk. 
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3. Het daadwerkelijk begeleiden van jongerendiensten en jeugdkerken (primair in 
Nederland, maar eventueel ook daarbuiten) door middel van eigentijdse praise & 
worship. Inclusief ondersteuning door middel van een eigen geluidsinstallatie. 

4. Het schrijven (en mogelijk in de toekomst uitgeven) van eigen muziek, gericht op het 
doel zoals hiervoor omschreven. 
 

6. Bestuur	STICHTING	PRO-PULSION	
Het bestuur van STICHTING PRO-PULSION bestaat uit de volgende bestuursleden: 
1. J. Doornenbal Voorzitter 
2. G. van Dijk Penningmeester/Secretaris 
3. A.J.S. Diepeveen Bestuurslid 
 
Vaste vrijwilligers 
1. M.M.C de Fretes 
2. J.C. Doornenbal 
 

7. Vergoedingen	
Het bestuur van STICHTING PRO-PULSION voert haar werkzaamheden ten behoeve van de 
stichting uit op vrijwillige basis, zonder salaris. Het bestuur heeft het de mogelijkheid om 
gereden kilometers te declareren, maar zie daar vrijwillig van af. Derhalve kent STICHTING 
PRO-PULSION kent het volgende beleid met betrekking tot vergoedingen: 
 
Functiegroep Soort beloning Omschrijving 
1. Bestuur Vrijwilligersvergoeding Maximaal € 200,- per jaar 
 Onkostenvergoeding Aantoonbare onkosten worden vergoed tot 

een maximum van € 200,- per jaar 
2. Vrijwilligers Vrijwilligersvergoeding Maximaal € 200,- per jaar 
 Onkostenvergoeding Aantoonbare onkosten worden vergoed tot 

een maximum van € 200,- per jaar 
 

8. Activiteiten	2017	
De concrete activiteiten die STICHTING PRO-PULSION in 2017 heeft ondernomen om haar 
doelstellingen te realiseren zijn als volgt: 
1. Wekelijks repeteren met de muzikanten van Stichting Pro-Pulsion 
2. Het schrijven van eigen teksten en muziek 
3. Het begeleiden van (kerk)diensten gericht op (jonge) mensen  
4. Het ondersteunen van diensten door middel van het beschikbaar stellen en bedienen 

van audio/visuele apparatuur 
5. Het verzorgen van spreekbeurten gericht op jongeren 
6. Het communiceren met de doelgroep via social media 
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9. Baten	2017	
STICHTING PRO-PULSION heeft in 2017 een totaal van € 1.045,00 aan baten gerealiseerd. Dit 
is gerealiseerd door: 
1. Giften bestuursleden 
2. Giften donateurs  
3. Giften derden 

 
 

10. Lasten	2017	
STICHTING PRO-PULSION heeft in 2017 een totaal van € 1.300,00 aan lasten besteedt. Dit is 
hoofdzakelijk besteedt aan: 
1. Huur oefenruimte   €  500,00 
2. Aanschaf apparatuur € 600,00 
3. Bankkosten  € 150,00 
4. Hostingkosten website  €  50,00 
  
 

11. Voorgenomen	bestedingen	
STICHTING PRO-PULSION heeft voor 2018 de volgende begroting gepland (in hoofdlijnen): 
1. Huur oefenruimte  €  550,00 
2. Onderhoud aanhanger € 300,00 
3. Onderhoud oefenruimte € 100,00 
4. Hostingkosten website € 50,00 
 
 

12. Notulen	bestuursvergadering	
Het bestuur van STICHTING PRO-PULSION vergadert 3 keer per jaar. U kunt de notulen van 
de laatste vergadering opvragen via: info@pro-pulsion.nl  
 
 
 
 


