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LOFT WORSHIP 
BELEIDSPLAN 2020-2023  

In dit document leest u het beleid van Stichting Loft Worship. Als eerst 

staan er algemene gegevens op een rij en informatie over het bestuur. 

Daarna worden doelen en ambities beschreven en activiteiten die 

bijdragen aan de realisatie daarvan.  

Algemeen 

Stichting Loft Worship is in september 2014 opgericht. Het doel van 

Stichting Loft Worship is het verspreiden van het christelijk geloof door 

het (maandelijks) organiseren van (christelijke of culturele) 

evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten. Loft Worship beoogt 

niet het maken van winst. 

 

De financiële middelen die Loft Worship heeft om het genoemde doel 

te dienen zijn grotendeels afkomstig uit donaties en giften. De financiën 

worden ingezet voor activiteiten en alle verdere handelingen, die met 

Stichting Loft Worship in de ruimste zin verband houden of naar het 

oordeel van haar bestuurders bevorderlijk, nuttig en/of gewenst zijn.  

Bestuur 

Het bestuurt heeft een controlerende functie. Zij draagt zorg voor dat 

het uitvoerende team wordt aangestuurd om de juiste activiteiten te 

ondernemen zodat doelen behaald kunnen worden en zij dragen zorg 

voor de besteding van de middelen goed gebeurd. 

Naomi Floor – Nijkerkerveen (Voorzitter) 

Henriët Brouwer – Nijkerk (Secretaris) 

Esther Riehl – Leusden (Penningmeester)  

De Stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan 

een bestuurder.  
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Visie en missie 

Stichting Loft Worship heeft als doel het verspreiden van het christelijk geloof door het organiseren van 

(christelijke en culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.  

Loft Worship creëert een intieme plek waar mensen met hun hele hart God kunnen aanbidden. In 

samenwerking met de Heilige Geest worden mensen geleid door middel van songs, profetische en 

spontane momenten in diepe aanbidding.  

 

Ambities 

Het verlangen van Loft Worship is dat bands, kerken en organisaties steeds meer gaan beseffen wat 

de kracht van aanbidding is. Zodat Nederland in vuur en vlam komt te staan voor Jezus en Zijn 

koninkrijk steeds meer zichtbaar wordt. De activiteiten worden georganiseerd door het team van Loft 

Worship. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.   

Kernwaarden 

Loft Worship hanteert de volgende kernwaarden in haar beleid: 

 God is goed (en alleen maar goed)  

 Eer God's aanwezigheid (boven alles; plannen, planning etc)  

 Risico: stap uit waar je oncomfortabel bent  

 Uitmuntend zijn (breng het beste wat je hebt)  

 Groei (Spiritueel en geestelijk)  

 Karakter (Wees consistent in wie je bent. Altijd dezelfde persoon. Op en van het podium)  

 Cultuur van eer (en niet cultuur van mij eren. Mensen eren is goddelijk)  

 "Honoring the point" (Als de Heilige Geest iemand leidt dan gaat iedereen daar in mee)  

 Gemeenschap (Vecht voor gemeenschap. Vecht voor connectie. Ga naar de meetings, 

teamnights. Wees toegankelijk als persoon) 

Activiteiten 2020-2023 

Loft Worship avonden 

 10 keer jaar organiseert Loft Worship een aanbiddingsavond. De avonden zijn gratis en voor 

iedereen toegankelijk.  

Loft Worship on the road 

 Loft Worship speelt minimaal 2x per jaar op andere locaties in binnen- en/of buitenland.   

Zelfgeschreven nummers 

 Loft Worship schrijft minimaal 3 nummers per jaar.  

Merchandise 

 Loft Worship verkoopt CD’s en T-shirts op de avonden en via de website.  
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Zakelijke gegevens 

 

Naam:   Stichting Loft Worship 

RSIN:   856140521 

Postadres:  Vanenburg 1, 3864DJ Nijkerkerveen 

emailadres:  info@loftworship.nl  

Website:  www.loftworship.nl 

KVK:   65507940 

Bank:  Rabobank 

Loft Worship beschikt over een ANBI status van de Belastingdienst. 

mailto:info@loftworship.nl

