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Voorwoord
Op zondag 12 oktober 2008 vertrok
een bus met Nederlandse kinderen
naar Oostenrijk, op weg naar het thuis
van KISI – God’s singing Kids. Daarom
zien wij die dag als “geboortedatum”
van KISI NL en dus was 2018 een
jubileumjaar. Tijdens het jaarlijkse KISI
feest vierden we ons 10 jarig jubileum in dankbaarheid. We mochten dat
samen met de Oostenrijkse KEY groep
doen, die bij deze gelegenheid de bijzondere KISI musical ‘Ruth’ opvoerde.
Een belevenis voor alle aanwezigen!
Er was nog een jubileum te vieren dit
jaar: KISI – God’s singing Kids ontstond
namelijk 25 jaar geleden in Oostenrijk.
Dit zilveren jubileum vierden we met
Testament van de scheidend secretaris
- Vele maten kinderschoenen waar KISI
NL uitgroeide. KISI begon als activiteit
van en voor het bisdom Den Bosch.
Nu staat er een zelfstandige (kerkelijke)
stichting met een 3-koppig bestuur,
2 adviseurs, een groot team en een
breed gedragen toekomstvisie en -plan.
- Samenwerkingsverbanden van KISI
met Kerk in Nood, Stg. Samuel, Bisschoppelijke Vastenactie, scholen,
parochies en natuurlijk met U als
donateur!
- De 2 kindjes die KISI NL kreeg,
waarvoor ik mijn expertise als zwangerschapsdocent niet eens hoefde in te
zetten. Ze heten Oeganda en Vlaanderen; Oeganda is een snel gegroeid
kind op afstand. Vlaanderen doet als
6-jarige al veel zelf en resorteert als
Nederlands taalgebied onder het KISI
NL bestuur.
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een kleine Nederlandse delegatie mee.
Zo zagen we ‘Ruth’ opnieuw, maar nu
in een groot musicaltheater in Wenen,
volgepakt met tweeduizend toeschouwers. Het was een speciaal jaar en het
waren tien bijzondere jaren, mogelijk
gemaakt dankzij Gods zegen en de
steun van velen. Een persoonlijke
terugblik op 10 jaren KISI in Nederland
geeft in dit jaarverslag onze langjarige
en nu afscheidnemende secretaris,
Karina Bremers. Ook van haar zaten er
kinderen in die allereerste ‘KISI bus’!
Peter Broeders, di.
Voorzitter

- 60 pofbroeken in felle kleuren, te
huur of te koop tegen elk aannemelijk
bod. Zeer geschikt voor een Pietenmusical of clownsact, maar minder bij
KISI-liedjesconcerten voor hedendaagse Nederlandse kinderen. Alles kopiëren en inzetten vanuit KISI-Oostenrijk,
was het maar zo eenvoudig. Sommige
dingen die in Oostenrijk heel leuk zijn,
werken in het post-christelijke en modegevoelige Nederland niet.
- Een tijdelijk KISI-huis in een voormalig kerkgebouw in Helmond. Helpt U
mee sparen en bidden voor een eigen,
blijvend thuis?
Karina Bremers-Klaver,
KISI-moeder en -secretaris.

KISI CLUBs
Een KISI CLUB is een lokale groep van
KISI die regelmatig bijeenkomt, samen
KISI-liederen zingt en in een leuk en inhoudelijk programma meer over Jezus
leert. KISI CLUBs zijn er in: Heerhugowaard, Zaandam, Bodegraven, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Brecht (B).

Met zo’n 15-20 kinderen is de KISI
CLUB in Den Bosch stevig vertegenwoordigd! Hoewel de CLUB maar
één keer per maand doorgaat, kennen
de meeste kinderen alle liederen uit
hun hoofd! "Want wij draaien de cd’s
altijd in de auto." Een aantal CLUB
kinderen kwamen dit jaar voor ’t eerst
naar het KISI-feest en sloten aan bij
de Masterclasses; 4 kinderen hebben
zich ook aangemeld voor KISI KEY in
2018-2019.
De KISI CLUB in Bodegraven is

verhuisd van een zolder naar een
school omdat de groep groeide naar
zo’n 30 kinderen. Met de CLUB werd
in het voorjaar in de eigen parochie de
musical ‘Wij gaan nu vissen’ opgevoerd
en in het najaar de musical ‘De hemel
op stelten’ in de parochie en in een
zorgcentrum.
De KISI CLUBS uit Noord-Holland
oefenden enkele zaterdagen samen de
musical ‘De hemel op stelten’ en speelde deze in twee zorgcentra. De KISI
CLUB in Brecht nodigde communicanten en vormelingen uit de regio uit en
voerde met zo’n 30 kinderen voor een
volle kerk ‘De hemel op stelten’ op.
De KISI CLUB in Helmond maakte
schoendozen met cadeautjes voor
Caritas Helmond. Vooral kinderen van
de lokale basisschool komen naar de
CLUB.

‘‘Ik vond het ontzettend tof om te zien dat jong en oud, groot en
klein, allemaal samen zo enthousiast een fantastisch project tot een
goed einde brachten!’’
Karolien uit Brecht (B)
2018 JAARVERSLAG KISI
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Vastenactie tournee
‘Dit is mijn verhaal’ zei één van de
schoolkinderen verbaasd bij het zien
en horen van de musical ‘Spector –
Het beste zit van binnen’. Het was
overweldigend om te zien hoeveel
deze nieuwe musical los maakte bij
scholieren van groep 1 tot en met 8.
Ook bij docenten werd regelmatig een
traan weg geveegd.

teams op pad geweest en maar liefst
100 vrijwilligers hebben aan deze tournee meegewerkt.

Tijdens de Vastenactie speelden we
deze musical in totaal 51 keer de op
36 basisscholen verspreid door heel
Nederland. Ons enthousiaste publiek
bestond uit vele duizenden scholieren
en hun leerkrachten. We zijn met vier

“Ik kijk in de spiegel en zie dat ik er mag zijn. Elk kind heeft talenten en mag er zijn. De musical was weer fantastisch. Tot volgend
jaar.”
De Willibrordschool, Stadskanaal
“Prachtige voorstelling! ‘Vallen om op te staan’, dat neem ik mee!”
Juf Lisette, Basisschool De Walvis, Den Haag
“Heel knap gedaan! Jullie zetten de kinderen van Kadoes aan het
denken... ‘hoe kun je met jouw talent de ander helpen?’.” Juf Ilona,
Basischool Kadoes, Albergen
“Ik vond het heel leuk om erbij te zijn; mooie musical, mooie boodschap en ook goed dat de kinderen erin
betrokken zijn.” Mgr. Hendriks
“Ik vond het heel moed-gevend! Dat zouden alle kinderen moeten
zien en horen!” Piet Timmermans, Gedelegeerde onderwijs bisdom
Groningen-Leeuwarden
6
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Workshops en projecten
Met workshops en musicalprojecten
ondersteunen we parochies en organisaties om met kinderen op weg te
gaan. Soms een korte workshop van
enkele uren tijdens een evenement
zoals de Power of Fire vormseldag, een
andere keer een dag in een parochie in
bijvoorbeeld Uithoorn, een weekend
mini-musical project in een parochie in
Herzogenrath (D) of een musicalweek
bij Celebrate of tijdens de KANA week.
Met de workshops en projecten maken
we maatwerk programma’s. Impulsen

en perspectief geven omdat God in
kinderen gelooft!

Musicalopvoeringen en
liedjesconcerten
De nieuwe musical ‘Spector – Het beste zit van binnen’ die dit jaar uitkwam is
een enorm succes op scholen, parochies en open podia. Met meer dan
75 opvoeringen in één jaar is dit een
sterke musical makkelijk toegankelijk
voor een breed publiek.
Wij zien de laatste jaren een sterke
verschuiving in de plaatsen waar we
spelen. Toen KISI tien jaar geleden
startte, speelden we voornamelijk in
parochies. We zien echter het aantal
opvoeringen in parochies dalen in
zowel aantal als bereik naar gezinnen.
Parochies vragen steeds minder om
grote musicals en er is vooral behoefte
aan mini-musicals, workshops en meedoe concepten.
We hebben steeds meer vraag van
basisscholen. In eerste instantie liep

dit vrijwel volledig via het gezamenlijke
project van Vastenactie. Dit jaar konden we dit verder uitbouwen. Vanuit
de scholentour in de herfst werden
kinderen ook uitgenodigd voor een
meedoe musical in een parochie in
Ter Apel met een hele goede respons.
We willen graag verbindingen leggen
tussen scholen en parochies.
De zorgcentra blijven een mooie plek
voor liedjesconcerten en kleine musicals: het verbinden van generaties met
steeds weer mooie ontmoetingen en
hoop gevende momenten.

2018 JAARVERSLAG KISI
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KISI KEY
Met masterclasses met externe docenten is er extra ingezet op groei in
musical kwaliteit. Tijdens het KISI-Fest
met Pinksteren in Oostenrijk werd
voor het eerst een volledig Nederlands
ontwikkelde musical opgevoerd met
Duitse ondertitels, die door de bijna
1000 bezoekers met groot enthousiasme werd onthaald. In september
werd een eerste muziekvideo gemaakt

KISI Noord
Onder deze noemer hebben we enkele
musicalprojecten gedaan met een vaste kern uit midden en oost Nederland.
Het aantal deelnemers was dit jaar relatief laag. De projecten vanuit de KISI
CLUBs groeiden en van Noord nam het
af. Dit jaar werden de musicals ‘Paulus’
en ‘De Hemel op stelten’ gespeeld..

KISI Vlaanderen
KISI Vlaanderen organiseert in het
voor-en najaar telkens een musicalweek. In april speelden we ‘Paulus’ en
in november alvast de kerstmusical:
‘De Hemel op stelten’. Deze musical
wordt begin januari 2019 nog een keer
opgevoerd in Ninove. In de zomervakantie is het kamp bij de zusters van
Kortemark een vaste prik; dit jaar werd
’Spector - Het beste zit van binnen’
geoefend en gespeeld voor familie. De
grote vakantie werd afgesloten met
een medewerkersweekend in Veltem.
Een groep Vlaamse tieners oefent ook
alvast voor een scholen-tournee met
de musical ‘Spector’ in januari 2019.
8
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op één van de liederen van ‘Spector’ en op themalied van dit jaar ‘Yes
Jesus loves me’. We zijn dankbaar voor
deze gecommitteerde groep kinderen,
tieners en (jonge) medewerkers die
we zien groeien in musical, in geloof
en in verantwoordelijkheid. Het is een
vreugde met deze groep iedere maand
te oefenen en/of op tournee te gaan.

CD productie

‘Spector - het beste zit van binnen’

Van de musical ‘Spector – Het beste
zit van binnen’ is naast het grote aantal
live opvoeringen ook een CD uitgebracht. Bas & Cissy Suijkerbuijk hebben
de muziek en teksten geschreven
en begeleid door Lars Gerfen de CD
opgenomen, natuurlijk uitgevoerd door
de KISI’s. Voor verschillende muziekbanden werd ook samengewerkt met
de eigen KISI-studio in Oostenrijk.

Quinty’s droom

Nieuwe musical in ontwikkeling

Eind 2018 werd ook al druk gewerkt
aan een nieuw musical ‘Quinty’s
droom’.
Deze nieuwe musical van Bas & Cissy
Suijkerbuijk zal tijdens de Vastenactie 2019 in première gaan en vele
tientallen vrijwilligers zijn al maanden
bezig met kostuums, rekwisieten,
choreografie van dansen, enscenering,
muziekbanden, zangopnames, etc. Het
is ongelofelijk hoeveel duizenden uren
werk er verzet wordt door alle vrijwilligers voor de ontwikkeling van deze
nieuwe musical. Op weg naar de première wordt er met spanning gewerkt
en uitgekeken naar het resultaat.
2018 JAARVERSLAG KISI
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Follow me
De tweede cyclus van acht weekenden
van deze discipelschap vorming werd
in de zomer 2018 afgerond met 21
deelnemers waaronder een groot aantal (oud) KISI’s. In deze vorming leren
de deelnemers te groeien om te leven
als discipel van Jezus met hoofd, hart
en handen. Vanuit de eerste cyclus
werkten verschillende oud-deelnemers

mee als medewerker in de nieuwe
cyclus. Daarnaast zien we veel
deelnemers verantwoordelijkheid nemen binnen KISI en in verschillende RK
kampen en studenteninitiatieven. Na
de Wereldjongerendagen in Panama
zal in februari 2019 een derde cyclus
van start gaan.

In mijn theologieopleiding doe ik heel veel kennis op. Bij Follow
Me! erváár ik het geloof en breng ik kennis in praktijk.
Jan Willem Bastiaansen
Ik voelde mij er vrij en leerde dat ik bij God mag zijn zoals ik ben.
‘Meer diepgang wilde ik en die vond ik bij Follow Me!’
Piet de Leeuw, deelnemer in de eerste editie en daarna als teamlid.

Medewerkersvorming
We startten 2018 met een KISI 24
uurs retraite in het Sint Janscentrum
in ’s-Hertogenbosch. In het voorjaar
was er een medewerkersdag. We zien
vooral veel jonge medewerkers steeds
meer verantwoordelijkheid nemen. Het
is een zoeken naar balans om ruimte
te geven aan jonge medewerkers en
balans te houden met ervaren medewerkers. In de zomer 2018 was er een
week met een dertigtal medewerkers
in het nieuwe KISI huis in Oostenrijk
met veel uitwisseling en tijd voor gesprekken. Het is belangrijk om dragend
onder de vele activiteiten aan de community van medewerkers te bouwen.
10
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DAYS - BOYS
We experimenteerden in beperkte mate met verschillende formats
van open eigen activiteiten. Met de
beperkte capaciteit die we hadden
naast de vaste groepen probeerden
we kinderen de mogelijkheid te geven

op verschillende manieren via losse
eenmalige activiteiten kennis te maken.
Specifiek voor BOYS waren en zijn we
onderzoekend of verbreding van het
aanbod wenselijk en haalbaar is.

KISI Techniek
De KISI techniekgroep heeft dit jaar
voor het eerst volledig zelfstandig
gefunctioneerd. Van de techniekgroep
kunnen er steeds meer jongeren niet
alleen de techniek opbouwen, maar
ook het geluid live schuiven en het
licht programmeren. Daarnaast werd
met de steun van fondsen en particuliere giften een tweede geluidset

aangeschaft, waardoor we bij het
toenemend aantal parallel opvoeringen
geen extra apparatuur meer hoeven in
te huren. Om dit eenvoudig bruikbaar
te maken is er op de achtergrond veel
werk verricht. Ook voor het KISI-feest
werd er veel geëxperimenteerd met
licht en geluid, wat zich ook uit in meer
creativiteit bij de opvoeringen.

2018 JAARVERSLAG KISI
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CD opnames

KISI huis

Opvoeringen ‘Paulus’

Opvoeringen ‘Hemel op stelten’

Liedjesconcerten

KISI CLUB’s

Opvoeringen ‘Ik ga nu vissen’

52

Opvoeringen ‘Spector, het beste zit van binnen’

LEGENDA

KISI activiteiten 2018
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49

25
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24

17

26

23
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50 53
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19

45

21

18

16

48

27

56

47

46

28

15

57

42

40

54

43

33

44

59

34

41

36

35

14

1

2

3

37

9

7

6

38

12

5

39

13

10 11

4

8

28 Hilversum
Workshop Kerk in Nood

29 Voorburg
Sint Maartensschool

Haag
30 Den
RKBS De Walvis

12 Barger-Compascuum
St. Theresiaschool

13 Klazienaveen
Pastoor Middelkoopschool & St.

14 Steggerda
Fredericusschool

3X

27 Woerden
Basisschool de Schakel

Henricusschool

26 Bodegraven
H. Willibrorduskerk & KISI CLUB

11 Emmerhout
Basisschool Kristalla

25 Leiden
Zorgcentrum Roomburgh

2X

Brecht (B)
68 Kerk
van Klein Veerle

Herzogenrath (D)
67 Parochie
Herzogenrath
55 Dorst
Basisschool Marcoen

Tilburg
50 Oosterhout
Paulusabdij - KANA week, KISI DAYS 56 Middelbare school 2-college - KISI feest

2X

49 Spijkenisse
Paus Johannesschool

42 Zaltbommel
Basisschool Franciscusschool

40 Houten
Basisschool de Aventurijn

Basisschool de Verrekijker

41 Wijchen
Parochie ‘De twaalf apostelen’

64 Maastricht

Voerendaal
66 Brede
school Cortemich

2X

Landgraaf
63 Basisschool
Op Gen Hei

Brunssum
Liedjesconcert

Liedjesconcert

Buggenum
60 Basisschool
Antonius

Hertogenbosch
54 ‘s
Workshops, masterclass (Lucaskerk) & KISI CLUB

52 Zierikzee
St. Willibrordusschool

46 Hedel
Basisschool De Pollenhof

75
Altmünster (Oostenrijk)

2X

2X

Zusters van liefde

Kortemark (B)
Altmünster (O)
75 KISI
huis, KISI FEST & 25 jubileum

74

Oostakker (B)
73 Musicalkamp
Paulus

72

Dendermonde (B)
71 Hemel
op stelten - Musicalkamp

Veltem (B)
70 Medewerkersweek

69 Malle (B)

Helmond
59 KISI
huis, KISI CLUB, KISI BOYS, trainingsdagen

48 Rijen

a/d IJssel
51 Capelle
RKBS Contrabas

67

58 Eindhoven
Evangelische basisschool Eindhoven

62

45 Ulvenhout
Basisschool de Rosmolen

63

57 Boxtel
Zaal in Wereldhuis

44 Nuland
Zorgcentrum Nuland

66

61

65

62

43 Alem
Basisschool St. Odradaschool

64

61

60

Magraten
65 RKB
Maurice Rose

3X

2X

2X

2X

70

69

Dongen
47 Helvoirt
Bezinningscentr. Emmaus - Follow me 53 Klooster Franciscanessen - Zingen in de mis

Losser

Basisschool de Wegwijzer

Losser

39 Losser

38 Glanerbrug
KBS de Troubadour

Uithoorn

a/d Rijn
24 Alphen
Parochie Alphen a/d Rijn

10 Emmermeer
Basisschool Sint Frans

St. Gerardusschool

Emmen

Basisschool Diedeldoorn

Emmen

9 Emmen
Kardinaal Alfrinkschool

H. Willibrorduskerk

37 Albergen
Basisschool Kadoes

Ter Apel

23 Uithoorn
Workshop, zingen mis - Parochie

35 Heerde
Jeugd met een Opdracht

21 Haarlemmerliede
St. Franciscusschool

Apel
8 Ter
H. Gerardusschool

36 Apeldoorn
Paulus - Musicalkamp

34 Harderwijk
Basisschool Alfons Ariëns

20 Haarlem
Zorgcentrum Schalkweide

7 Zandberg
Basisschool St. Joseph

22 Heemstede
Basisschool de Ark

33 Voorthuizen

19 Zaandam
KISI CLUB

6 Musselkanaal
Basisschool Antonius

2X

32 Honselersdijk
Basisschool ‘t Startblok

18 Zaandijk
Verpleeghuis Guisveld

Ter Apel

31 Poeldijk
RKBS Verburch-hof

17 Westbeemster
Lourdesschool

71

16 Heerhugowaard
Hemel op stelten & KISI CLUB

72

5 Mussel
H .Hartschool

15 Zwaagdijk
St. Jozefschool

73

4 Stadskanaal
De Willibrordschool

Vredeveldschool

Assen

3 Assen
Maria in Campisschool

2 Hoogezand
Basisschool St. Gerardus Majella

Hoorn
1 Wehe-den
Basisschool Hoogholtje

74

68

58

Opvoeringen en activiteiten
Aantal opvoeringen in 2018
Opvoering
Aantal
Aantal opvoeringen
in 2018
Aantal
2018
Spector
–opvoeringen
Het beste zit
vaninbinnen
76
Aantal opvoeringen
in 2018
Opvoering
Aantal
Wij
gaan nu vissen
4
Opvoering
Aantal
Spector – Het beste zit van binnen
76
Paulus
4
Spector – Het beste zit van binnen
76
Wijhemel
gaan nu
De
op vissen
stelten
84
Wij gaan nu
vissen
4
Paulus
4
Liedjesconcerten
5
Paulus
4
De hemel op stelten
8
Totaal
978
De hemel op stelten
Liedjesconcerten
5
Liedjesconcerten
5
Totaal
97
Aantal
Totaal KISI activiteiten dagen in 2018:
97
Activiteit
Aantal
Aantal
KISI
activiteiten
Aantal KISI
activiteiten
dagen dagen
in 2018: in 2018
KISI
KEYKISI activiteiten dagen in 2018: 27 excl. KISI-feest
Aantal
Activiteit
Aantal
KISI
Noord
13
excl. KISI-feest
Activiteit
Aantal
KISI KEY
27 excl.
excl. KISI-feest
KISI
12
KISI Vlaanderen
KEY
27 excl. KISI-feest
KISI-feest
KISI Noord projecten
13 excl. KISI-feest20
Meerdaagse
KISI Noord
13 excl. KISI-feest
KISI Vlaanderen
12 excl. KISI-feest16
Workshops
KISI Vlaanderen
12 excl. KISI-feest
Meerdaagse projecten
20
Medewerkers
10
Meerdaagse projecten
20
Workshops
16
KISI
DAYS
2
Workshops
16
Medewerkers
10
KISI-feest
2
Medewerkers
10
KISI DAYS
Internationaal
52
KISI DAYS
2
KISI-feest
2
Follow
me
122
KISI-feest
Internationaal
5
Totaal
119 dagen
Internationaal
5
Follow me
12
Follow me
12
Totaal
119 dagen
Totaal
119 dagen
Geschat
aantal
deelnemers
Geschat aantal
deelnemers
KEY
50
Geschat aantal deelnemers
Noord
40
Geschat aantal deelnemers
KEY
50
Vlaanderen
90
KEY
50
Noord
40
Workshops
450
Noord
40
Vlaanderen
90
Musicalprojecten
200
Vlaanderen
90
Workshops
450
CLUBs
120
Workshops
450
Musicalprojecten
200
Musicalprojecten
200
CLUBs
120
CLUBs
120
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Kerncijfers
Geschat aantal toeschouwers
12.000
Geschat aantal vrijwilligers
100

Financieel jaarverslag 2018
Alle gevers en vrijwilligers die zich pro
deo inzetten, zeer veel dank! Een toelichting op de diverse posten:
- De loonkosten waren lager dan
begroot omdat we in oktober afscheid
namen van Eva-Maria Thumm die haar
roeping verder vervolgt bij het Gebetshaus in Augsburg.
- Kantoorkosten en onderhoud
KISI-huis zijn conform begroting. De
binnenkant van het KISI huis is met
veel vrijwilligers in de zomer sterk
verbeterd.
- In de techniek is extra geïnvesteerd in
een tweede techniekset zodat we meer
parallel scholentournees met twee
teams kunnen doen. Voor de meerkosten hebben een fonds en particuliere
donateurs de kosten gedragen.
- De transportkosten vielen mee door
minder onderhoud aan de KISI-bestelbus en veel transport door ouders.

- De PR-kosten zijn wat lager uitgevallen omdat Eva-Maria Thumm veel van
de vormgeving zelf kon doen.
- De projectkosten zijn hoger door extra uitgaven voor het tienjarig bestaan
met een jubileumuitvoering van de
musical ‘Ruth’ door de Oostenrijkse
groep tijdens het KISI Feest. Daarnaast
waren er enkele extra projecten en
opvoeringen.
- De algemene kosten zoals begroot
en de kosten van CD producties
waren wat hoger dan begroot; de post
onvoorzien behoefde niet te worden
aangesproken.
- Deelnemersbijdragen conform
begroting.
- Zeer verheugend is de hogere opbrengst aan overige giften. Een verdere
verbreding van de groep gevers wordt,
mede omwille van de continuïteit,
nagestreefd.
2018 JAARVERSLAG KISI
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distributeur blijven achter bij de
- Enkele fondsen hebben KISI ondersteund voor specifieke projecten zoals verwachting.
de ontwikkeling van een nieuwe musical en techniek benodigdheden.
- Voor onze internationale jaarvrijwilligster ontvingen wij subsidie vanuit het
European Voluntary Service Programma (EVS).
- De bijdragen voor optredens en
workshops was lager dan begroot
ondanks het feit dat we meer opvoeringen dan ooit uitvoerden. Er is
een afname van boekingen vanuit
parochies die zich helaas lijkt door te
zetten en een toename bij scholen en
zorgcentra. In scholen verkopen wij
onszelf onder kostprijs omdat we naam
moeten opbouwen. Spannend is of
scholen bereid zullen zijn kostendekkende vergoedingen te gaan betalen.
Zorgcentra hebben in de regel zeer
beperkte budgetten.
- De CD verkopen zijn vooral bij
live optredens. De verkopen via een
16
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Financiën
Begroting 2019
Begroting
2018 - 2019
Uitgaven

2017

2018

2018

Realisatie

Begroting

Realisatie

Loonkosten incl. trainingen
Kantoorkosten / onderhoud kisi huis
Techniek en kostuums
Transportkosten
PR
Projecten, oefendagen, tournees
Algemene kosten incl. bijdrage KISI internationaal
CD producties en vertalingen, inkoop gadgets
Project Ruth docenten e.d.
Onvoorzien

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€

- €

TOTAAL

€

128.328 €

19.069
11.010
13.639
16.117
1.989
38.093
11.429
16.983

25.000
12.000
12.000
16.000
5.000
40.000
12.000
14.000

2019
Begroting

21.068
12.041
15.547
12.370
3.204
50.365
12.198
15.624

3.000 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
- €

20.000
12.000
12.000
13.000
6.000
45.000
13.000
16.000
10.000
3.000

139.000 €

142.417 €

150.000

Inkomsten

Realisatie

Begroting

Realisatie

Begroting

Deelnemersbijdragen KISI's
Overige giften
Bijdragen fondsen
Sponsoren & subsidie EVS
Bijdragen optredens en workshops
Verkoop CD's en gadgets, bijdragen CD producties

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

30.000
37.000
25.000
10.000
40.000
8.000

TOTAAL

€

128.162 €

139.162 €

150.000

Exploitatie resultaat

€

-165
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29.148
27.712
10.000
9.104
46.092
6.106

30.000
29.000
15.000
6.000
50.000
9.000

139.000 €
€

30.323
37.147
16.000
5.476
41.845
8.371
-3.256

Balans-overzicht

(na voorstelresultaatbestemming)
Aktiva

31.12.2018
31.12.2018
EUR
EUR

31.12.2017
31.12.2017
EUR
EUR

11.103
11.103

15.612
15.612

19.300
19.300
1.533
1.533
0
0
20.833
20.833

16.300
16.300
8.985
8.985
802
802
26.087
26.087

Liquide middelen
Liquide middelen

32.355
32.355

26.048
26.048

Balanstotaal
Balanstotaal

64.291
64.291

67.747
67.747

31.12.2018
31.12.2018
EUR
EUR

31.12.2017
31.12.2017
EUR
EUR

52.541
52.541
-3.256
-3.256
49.285
49.285

52.706
52.706
-165
-165
52.541
52.541

Voorzieningen
Voorzieningen
Overige voorzieningen
Overige voorzieningen

6.522
6.522

7.397
7.397

Kortlopende schulden
Kortlopende
Crediteuren schulden
Crediteuren
Belastingen, premies sociale verzekering
Belastingen,
premies
verzekering
Overige schulden
en sociale
overlopende
passiva
Overige schulden en overlopende passiva

0
0
0
0
8.484
8.484

0
0
224
224
7.585
7.585

64.291
64.291

67.747
67.747

Vaste activa
Vaste
activa
Materiële
vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vlottende
Voorraden activa
Voorraden
Debiteuren
Debiteuren
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa

Passiva
Stichtingskapitaal
Stichtingskapitaal
Begin boekjaar
Begin
boekjaar
Resultaat
boekjaar
Resultaat
boekjaar
Totaal Stichtingskapitaal
Totaal Stichtingskapitaal

Balanstotaal
Balanstotaal

Grondslagen voor de balans en
resultaat bepaling
Activiteiten
De activiteiten van Kerkelijke Instelling
"Nooit Meer Alleen", statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, bestaan
voornamelijk uit het met kinderen en
jongeren ondersteunen en faciliteren
van activiteiten ter bevordering van de
christelijke levensinstelling, gebruiken,
waarden en normen.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens in

Kerkelijke instelling
‘‘Nooit Meer Alleen’’

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving,
voornamelijk op basis van de Richtlijnen voor kleine organisaties zonder
winststreven. De waardering van activa
en passiva en de bepaling van het
resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
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Stichtingskapitaal
Begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Totaal Stichtingskapitaal

52.541
-3.256
49.285

Baten
worden slechts opgenomen voor
Voorzieningen
Overige zij
voorzieningen
zover
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verKortlopende schulden
liezen
die hun oorsprong vinden voor
Crediteuren
het
eindepremies
van het
verslagjaar,
Belastingen,
sociale
verzekering worden
Overige
en overlopende
passiva
in
achtschulden
genomen
indien zij
voor het
opmaken
van
de
jaarrekening
bekend
Balanstotaal
zijn geworden.
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen in boekjaar
Boekwaarde 31 december

De materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
De materiële vaste activa betreffen
overige vaste bedrijfsmiddelen voor
licht, geluid en vervoermiddelen.
Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden. De materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten,
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen. De materiële
vaste activa betreffen overige vaste
bedrijfsmiddelen voor licht, geluid en
vervoermiddelen.
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Voorraden voor gebruik en verkoop
6.522
De voorraden
worden gewaardeerd7.397
tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De lagere opbrengstwaarde
is de 0
0
geschatte verkoopprijs
onder aftrek van
0
224
8.484
direct toerekenbare
verkoopkosten.7.585
Bij
de bepaling
van
de
opbrengstwaarde
64.291
67.747
wordt rekening gehouden met de

Materiële vaste activa 2018 Materiële vaste activa 2017
15.612
24.893
3.980
0
-8.489
-9.281
11.103
15.612

Afschrijvingspercentages:

20

52.706
-165
52.541

33,33%, 20% en 25%

33,33%, 20% en 25%

incourantheid van de voorraden.
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Debiteurenvorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen
de nominale waarde.
Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. Op
de vorderingen handelsdebiteuren is
per einde boekjaar een voorziening in
mindering gebracht van € 3.000 (eind
2016: € 3.000).
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
Belastingen
In dit rapport zijn geen belastingen
verwerkt. De stichting is niet belastingplichtig en heeft geen activiteiten uit
die onder de belastingplicht over het
resultaat vallen.

Speerpunten 2019
1. Verstevigen doelgroep
basisscholen. Hiervoor wordt een
derde musical uitgebracht ‘Quinty’s
droom’. Daarnaast werken we opnieuw
mee in scholentournee met Bisschoppelijke Vastenactie en investeren we
verder in het netwerk van scholen.
2. Inzetten op verdere groei in
kwaliteit met de KISI KEY groep
op alle fronten. Hiervoor maken we
gebruik van de grote musicalproductie
‘Ruth’. Het schooljaar 2019-2020 zal
in het teken staan van veel oefenen
met als doel in het najaar 2020 deze
musical in theaters te gaan spelen en
te onderzoeken of we via deze weg
een nieuwe doelgroep kunnen bedienen (zoals op dit moment bij KISI
Oostenrijk gebeurt).
3. CLUBs stimuleren met materiaal en

ondersteunen met (gezamenlijke) musicalprojecten. Lokale KISI CLUBs geven
de meeste aanwas van jonge kinderen
en met de CLUBs worden steeds vaker
kleine musical projecten gedaan.
4. KISI projecten met een open
inschrijving per project met een vaste
kern van deelnemers en team ontwikkelen. In 2019 zoeken we hierbij
aansluiting bij KISI CLUBs en werken
we aan de ontwikkeling van teams.
Hiervoor willen we in 2019 aanzetten
geven om in 2020 verder op door te
bouwen. Voor de doorstroming zien wij
deze projectgroepen als cruciaal.
5. Voortzetten workshops en projecten. Hiermee kunnen we ieder jaar veel
kinderen, parochies en organisaties
dienen.
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‘‘Jullie zijn een voorbeeld van
gelovige en actieve ‘apostelen’.
We bidden nu met
nieuwe krachten voor jullie
apostolaat.’’
Zusters van Valkenburg
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Voor de inhoud is verantwoordelijk: Harm Ruiter
Layout: Corné Bartels
KISI – God’s singing kids wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam instelling: Nooit meer alleen – KISI – God’s singing kids
RSIN: 823663176
KvK: 59151935
Contactgegevens
Straakvense Bosdijk 96
5703 GX Helmond
T: 06 – 41 48 21 08
E: info@kisi.nl
W: www.kisi.nl
IBAN: NL28ABNA0249309165
BIC: ABNANL2A
Bestuurssamenstelling
•
Peter Broeders – voorzitter
•
Ron Hogedoorn – penningmeester
•
Karina Bremers – secretaris (tot 31-12-2018)
•
Corné Nikkels – vaste adviseur bestuur
•
Rector Filip de Rycke – geestelijk begeleider KISI
Mission statement:
KISI is een internationale familie van kinderen, jongeren en volwassenen, die
op weg is met liederen en musicals tot eer van God. We willen God ontdekken,
talenten ontplooien, gemeenschap beleven, de blijde boodschap doorgeven, en
elke dag met Jezus leven. Wij zijn een katholieke beweging met een oecumenische opdracht.
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KISI - God’s singing kids
Straakvense Bosdijk 96
5703 GX Helmond
06 – 41 48 21 08
info@kisi.nl
IBAN: NL28 ABNA 0249309165
BIC: ABNANL2A

Voor meer informatie:

www.kisi.nl
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