VERSLAG VAN DE
UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
LOFT WORSHIP 2018
In het beleidsplan heeft Loft lijnen uitgezet om doelen te bereiken. De activiteiten die in 2018
zijn ondernomen om de doelen te bereiken worden in dit verslag opgesomd.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE
ACTIVITEITEN
2018
Loft Worship avonden
Elke derde zaterdag van de maand organiseert Loft Worship een Loft Worship avond in de De Media Loods,
Galvanistraat 23C in Nijkerk. De avond start om 19.30 uur met inloop en om 20.00 staat de band klaar die de
avond vult tot 22.00.
De entree is gratis en voor en na de avond kan er geconnect worden onder het genot van een drankje.
In 2018 zijn er 9 avonden georganiseerd en uitgevoerd.
Op de avonden is er een geschat bezoekersaantal van tussen de 150 en 350 personen per avond.
Via Facebook en via vrienden en kennissen komen mensen in contact met Loft Worship. Loft Worship investeert
in gesponsorde berichten voor een groter bereik.
Naast de vaste avonden is er een worship marathon georgansieerd door Loft worship in samenwerking met
andere aanbiddingsleiders en bands. Dit evenement duurde 12 uur lang en heeft veel bezoekers getrokken. In
2019 willen we dit evenement terug laten komen.
Ook heeft Loft worship een EP opgenomen met 4 nummers.

Loft on the road
Er komen met regelmaat aanvragen binnen via de mail of Loft kan spelen op een conferentie of bijvoorbeeld kerk/
jeugddienst. Wanneer de aanvraag past in de visie van Loft, het past in de agenda en de financiën komt Loft met
band inclusief techniek. Deze activiteiten dragen bij aan de visie van Loft maar ondersteunen Loft ook financieel.
In 2018 is Loft 5 keer de weg opgegaan. Bonfire in Dordrecht, Open skies festival, Volleyfest, One events en
Sound of heaven festival.

CD en T-shirt verkoop
Via de website en op de Loftavonden kunnen er CD’s en T-shirts worden gekocht.
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