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DE CIJFERS IN DIT DOCUMENT BETREFFEN DE GECONSOLIDEERDE 

(SAMENGESTELDE) CIJFERS VAN AL ONZE ENTITEITEN: 

CHRISTENGEMEENTE DOORBREKERS

MIDDEN NEDERLAND MEETINGS B.V.

STICHTING KINGDOM BUILDERS

STICHTING DOORBREKERS BEHEER B.V.



2017 WAS IN MEERDERE OPZICHTEN EEN BIJZONDER JAAR VOOR 
DOORBREKERS. NIET ALLEEN WAS HET HET JAAR DAT WE ONZE 
INTREK NAMEN IN DE MIDDEN NEDERLAND HALLEN, MAAR OOK 
OPNIEUW EEN JAAR VAN GROEI OP ALLERLEI VERSCHILLENDE 
GEBIEDEN. WE ZIJN DANKBAAR VOOR HET WERK DAT WE ALS 
GEMEENTE KUNNEN VERZETTEN EN DE ZEGEN DIE EROP RUST.

Barneveld, 12 mei 2018

De eerste maanden kenmerkten zich door 

het afronden van de bouw van de Midden 

Nederland Hallen, het opstarten van de 

verhuur en het inregelen van de organisatie in 

samenwerking met TeKa Groep.

In juni hebben we bekend gemaakt een vijfde 

locatie te starten in de regio Drechtsteden. 

Vanaf september 2017 hebben we wekelijks 

diensten gehouden op zondagmiddag. 

Bij het schrijven van dit verslag is 

DoorBrekers Drechtsteden verhuisd naar 

de zondagmorgen 10:30 uur, gelijk aan alle 

andere locaties van DoorBrekers, en houden 

ze diensten waarbij worship en het woord 

over livestream komt.

Het hoogtepunt van de evenementen was 

het 12,5 jarig bestaan van DoorBrekers 

in oktober 2017. Voor meer informatie 

over deze en andere evenementen zie het 

‘Activiteitenverslag 2017’.

DoorBrekers Worship

DoorBrekers heeft in 2017 voor het eerst 

eigen geschreven en geproduceerde 

worship uitgegeven. Drie nummers op 

Spotify, waarvan twee met een music video 

op YouTube. Het eerste nummer, ‘Mijn 

Hoop is Zeker’, is uitgebracht met Pasen 

op 16 april en heeft ruim honderdduizend 

streams op Spotify en 23 duizend views op 

YouTube bereikt. Op 3 september releaste 

DoorBrekers nog eens twee nummers: ‘Ik 

Ben Geen Zondaar’ en ‘Genadige God’ die 

respectievelijk 15 duizend en tienduizend  

streams op Spotify haalden en ‘Ik Ben Geen 

Zondaar’ haalde de 14 duizend views op 

YouTube.

Invloed

DoorBrekers Worship is een nieuwe en 

succesvolle manier van DoorBrekers om 

invloed te hebben in Nederland. Naar 

aanleiding van dit grote succes zijn er 

plannen om in 2018 een eigen worshipalbum 

uit te brengen.

We zagen in 2017 ook een duidelijk groei 

in het bereik en de invloed van zowel 

de vrouwenbediening Diamonds als de 

leiderschapsdag DoorBrekers LEAD. Het doel 

is om in 2018 hier verder op door te bouwen. 

We geloven dat Diamonds en DoorBrekers 

LEAD niet alleen voor DoorBrekers is, maar 

een instrument zijn om Nederland aan te 

raken en te bereiken. 

BESTUURSVERSLAG 2017

DOELEN EN UITWERKING DOELEN

Planning Center Online

In 2017 zijn we ook doorgegaan met het 

invoeren van Planning Center Online. Steeds 

meer campussen en teams gebruiken PCO 

voor roosteren van DoorBrekers Teams. De 

steeds volledigere database geeft belangrijke 

informatie over mensen, processen en grote 

lijnen. Ondertussen zorgen we ervoor dat 

we voldoen aan privacy regelgeving en gaan 

we dit in 2018 doorontwikkelen en verder 

inzetten. 

New Faith Network

Het in 2017 gelanceerde New Faith Network 

is een interactief online platform dat een 

brug wil slaan tussen het geloof en het 

dagelijkse leven. Het platform heeft een breed, 

kwalitatief en actueel aanbod van inspirerende 

verhalen, sprekers, films, thema-video’s 

en series. DoorBrekers heeft dit initiatief 

ondersteund en support geleverd door 

middel van prekenseries en videomateriaal ter 

beschikking te stellen. Daarnaast zijn Peter & 

Ilona bekende gezichten op het platform en 

zijn er door New Faith Network verschillende 

items met hen opgenomen.



Baten

2017 kenmerkt zich opnieuw door de 

gulheid van DoorBrekers, maar ook de 

verhuur van het auditorium is gezegend 

met een sterk eerste jaar en goede 

verwachtingen voor 2018.

 

De giften in 2017 zijn nagenoeg volgens 

budget verlopen. Daarnaast er is een 

eenmalige gift binnengekomen van 

175 duizend euro in de vorm van een 

lening met een daaraan gekoppelde 

schenkingsovereenkomst. Hiervan wordt 

elk van de komende vijf jaar een vijfde 

deel meegenomen in de inkomsten, te 

beginnen met 2017. We hebben in 2017 

dus eigenlijk meer baten dan dat er 

in het geconsolideerde verslag wordt 

weergegeven.

Lasten

In 2017 zijn de laatste bouwtermijnen 

voor de Midden Nederland Hallen betaald: 

450 duizend euro is op de balans van 

2017 geactiveerd. We hebben totaal 408 

duizend euro geïnvesteerd in de inventaris. 

De grootste post, 275 duizend euro ten 

behoeve van grote auditorium, is door 

Alpha geleverd, een bedrijf van TeKa 

Groep. Deze levering heeft plaatsgevonden 

in in een huurkoop constructie, die in vier 

jaar wordt afgelost zonder rente.

 

Een deel van de bouwkosten zijn door TeKa 

Groep voor DoorBrekers vooruit betaald. 

We verrekenen deze kortetermijnschuld 

met de huuropbrengsten en verwachten de 

schuld in het tweede kwartaal van 2018 te 

hebben vereffend.

FINANCIËN



Mede om de fluctuaties in de cashflow in 2017 

op te vangen heeft een externe partij 225 

duizend euro gefinancierd. Ons streven is om 

deze financiering per einde 2018 te hebben 

afgelost.

 

De kosten waren in 2017 groter dan begroot:

 

• De stijging van de ‘eventkosten’ en de 

stijging ‘opbrengsten verkoop’ hebben 

te maken met feit dat de opbrengsten en 

kosten niet meer met elkaar verrekend 

worden.

 

• De stijging in de huisvestingslasten heeft 

te maken met het opstarten en in gebruik 

nemen van de Midden Nederland Hallen. 

Voor 2018 hebben we dit opnieuw lager 

gebudgetteerd.

• De algemene kosten waren hoger dan 

verwacht. Op een aantal zaken hebben 

we extra geld uitgegeven om de 

samenkomsten op een hoger niveau te 

krijgen.

 

• De kosten voor energie en onderhoud 

van de Midden Nederland Hallen waren 

hoger dan verwacht, dat komt mede 

door de verhuur. Een deel van deze 

kosten is eenmalig. In 2018 hebben we 

de budgetten hierop afgestemd. We 

zijn ook van voornemens om in 2018 ± 

1.700 zonnepanelen aan te schaffen voor 

op het dak van de Midden Nederland 

Hallen, daarvoor zijn op het moment van 

schrijven al subsidies van de overheid 

voor toegezegd.

 

• De kosten van mission zijn gestegen 

vanwege niet gebudgetteerde extra giften 

ten behoeve van missions en door het 

anders presenteren van de kosten.

 

 

 

Geconsolideerde cijfers

De cijfers in dit document betreffen de 

geconsolideerde (samengestelde) cijfers 

van al onze entiteiten: Christengemeente 

DoorBrekers, Midden Nederland Meetings 

B.V., Stichting Kingdom Builders en Stichting 

DoorBrekers Beheer.

 

 

Conclusie
 

We zijn dankbaar voor een zeer gezegend 

2017 en zien vol enthousiasme en vertrouwen 

uit naar 2018. Een jaar waarin we doorgaan 

met het schaalbaar en kopieerbaar maken 

van processen en waar we gaan uitstappen 

om door te kunnen groeien in invloed. Ons 

doel is dat het Koninkrijk van God (een 

leven in vrede, blijdschap en gerechtigheid) 

doorbreekt door de kracht van de Heilige 

Geest in het leven van elk persoon. We 

verlangen naar het bereiken van nog meer 

mensen, zodat we mensen kunnen helpen 

connecten aan Jezus, de Zoon van God, onze 

Redder en Verlosser. Want dan zien we levens 

worden vernieuwd.

 

 

Namens het bestuur,

 

Peter Paauwe



Diensten op zondag

In totaal heeft DoorBrekers 236 diensten 

gehouden op zondagen in 2017, waarvan 13 

diensten in de middag in de nieuw gestarte 

locatie DoorBrekers Drechtsteden, tien 

Holy Spirit Nights en acht jeugddiensten 

(Youth Events) op zondagavond. Het aantal 

bezoekers van DoorBrekers is ten opzichte 

van 2016 met 7% gegroeid.

 

Vaste doordeweekse meetings

DoorBrekers hield op elke locatie op 

woensdag in even weken een midweekse 

meeting. Het eerste half jaar was dat Life, 

een korte meeting waar gebed en aanbidding 

centraal staan. Halverwege het jaar hebben 

we het in hetzelfde ritme Life doorontwikkeld 

naar een combinatie van ‘Bidden en 

Bijbelstudie’ en TeamNights. De ene avond 

focussen we ons gebed en bijbelstudie, de 

andere keer is er focus, aandacht en input 

voor DoorBrekers Teams.

Elke oneven week is er DoorBrekers Connect. 

In 2017 waren er ruim 90 verschillende kleine 

groepen waar mensen bij elkaar komen voor 

connectie, relatie, onderwijs en bemoediging.

DOORBREKERS ORGANISEERT HET HELE JAAR DOOR VEEL 
ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN. EVENEMENTEN OP ZONDAG, 
MAAR OOK DOORDEWEEKS. EVENEMENTEN VOOR HEEL 
DOORBREKERS EN EVENEMENTEN VOOR SPECIFIEKE LOCATIES 
OF DOELGROEPEN. HIERONDER GEVEN WE EEN OVERZICHT 
VAN DE GEHOUDEN ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN 2017.

ACTIVITEITENVERSLAG 2017



Connectie

In 2017 was 73% procent van alle volwassenen 

(18+) en 66% van alle tieners (12 t/m 18 jaar) 

geconnect via een DoorBrekers Connect 

groep en/of een DoorBrekers Team1. We 

zien een hoge mate van verbondenheid bij 

de mensen die DoorBrekers bezoeken. We 

kunnen deze cijfers nog niet vergelijken 

met voorgaande jaren. Dankzij in de brede 

implementatie van Planning Center Online 

wordt deze data nu beschikbaar.

Step One

2017 was het eerste jaar dat we het hele 

jaar Step One hebben gedraaid. Step One 

blijkt een succesvol proces waar we nieuwe 

bezoekers door middel van informatie en 

connectie helpen om DoorBrekers hun 

kerk te maken. In 2017 hebben zich over 

alle locaties 359 mensen aangemeld2 voor 

Step One, daarvan hebben 273 (76%) heel 

Step One doorlopen. Van die 273 mensen 

zijn 182 mensen (67%) ingestroomd in een 

DoorBrekers Connect en/of DoorBrekers 

Team. 

Dopen

We hebben in 2017 vier doopdiensten gehad 

op vier locaties, 16 in totaal, waar in totaal 89 

mensen zich hebben laten dopen.

12,5 jarig bestaan

Zondag 5 november 2017 vierde DoorBrekers 

haar 12,5 jarig bestaan met een record van 

2.306 bezoekers in één dienst. Er werd in 

de middag een groot feest gehouden in de 

Midden Nederland Hallen met o.a. een ‘All 

You Need is Love’-programma met gastheer 

Robert ten Brink, een speciaal SuperKids 

programma in de Expohal, filmvertoningen 

van de twee eigen geproduceerde SuperKids 

films in het Grote Auditorium, en veel eten 

en kermisattracties. Ter promotie van het 

12,5 jarig bestaan van DoorBrekers zijn er 

social media campagnes gehouden en zijn 

er 132.000 speciaal gemaakte huis-aan-

huis kranten verspreid in de regio Midden 

Nederland.

Kerst

In 2017 heeft DoorBrekers voor het eerst 

de Kerstnachtdiensten van alle locaties op 

Kerstnacht gehouden, en aan elkaar gelinkt 

via livestream. Op zondag 24 december 

hield DoorBrekers acht Kerstnachtdiensten 

om 18:00 uur en 21:00 uur met in totaal 

4.520 unieke bezoekers. Behalve dat alle 

DoorBrekers locaties nu op Kerstnacht 

diensten hadden (in plaats van het weekend 

daarvoor), zijn ook alle lokale DoorBrekers 

Teams uitgedaagd om het hoge niveau te 

halen wat we bij een Kerstnachtdienst voor 

ogen hebben. Bij de evaluatie van Kerstnacht 

gaven de teamleiders deze verandering 

gemiddeld het cijfer 8,6.

Social Media

In 2017 heeft DoorBrekers meer ingezet op 

het gebruik van online media en social media. 

Dat heeft geresulteerd in een explosieve groei 

in het aantal YouTube-abonnees, met 528 

nieuwe abonnees in 2017 is dat een groei van 

258% ten opzichte van 2016. Het aantal views 

is met 245% gegroeid naar 123.209 views 

per jaar. De kijktijd is ten opzichte van 2016 

gegroeid met maar liefst 1.417% naar 951.573 

minuten in 2017.

In 2017 zijn het aantal personen die 

DoorBrekers’ Facebookpagina liken gegroeid 

van 2.921 op 31 december 2016 naar 4.041 op 

31 december 2017, dat is een groei van 38%. 

In vergelijking, in 2016 groeide het aantal 

Facebook paginalikes van 2.672 naar 2.921, 

dat was een groei van 9,3%.

1 Aantallen uit PCO van oktober 2017 van DoorBrekers 
Barneveld en Amersfoort (de implementatie van PCO in 
Zwolle en Zeeland was nog niet voldoende om mee te 
kunnen nemen in de berekeningen.)

2 Barneveld 145; Amersfoort 51; Zwolle 33; Zeeland 32; 
Drechtsteden 98; Totaal: 359 mensen



JANUARI
14 januari  Bidden en Vasten, gezamenlijke meeting in de Chapel

15 januari  Dopen op elke locatie

22 januari  Dr. Robi bij DoorBrekers inclusief een extra avonddienst met Dr. Robi

28 januari  DoorBrekers LEAD met Paul Scanlon

29 januari  Paul Scanlon bij DoorBrekers

FEBRUARI
5 februari  Next Step Sunday met Jocel Evangelista

12 februari  Heart & Soul zondag

18 februari  Forever Young Ski-event

19 februari  Compassion zondag

MAART
19 maart  Friends & Family zondag

19 maart  Diamonds Night

26 maart  Scott Wilson bij DoorBrekers

26 maart  DoorBrekers Launch Team Meeting

APRIL
2 april   Jeffrey Rachmat bij DoorBrekers

2 april   Business Break, met Jeffrey Rachmat

7-8 april  Couples Retreat

16 april   Dopen op elke locatie

MEI
13 mei   Forever Young Fest

JUNI
11 juni   Kevin Loo bij DoorBrekers

18 juni   Watoto bij DoorBrekers Zeeland

25 juni   Dopen op elke locatie

25 juni   Diamonds Night

JULI
2 juli   Watoto bij DoorBrekers Barneveld

2 juli   DoorBrekers Zomerfeest op elke locatie

23 juli   Watoto bij DoorBrekers Zwolle

AUGUSTUS
-

SEPTEMBER
1-3 september  WeAreUnite Summercamp

3 september  Next Step sunday

9 september  DoorBrekers LEAD met Seow How

24 september  Benjamin Lim bij DoorBrekers

29-30 september Diamonds Conference, met Arianna Walker en Jenny Gilpin

OKTOBER
1 oktober  Arianna Walker en Jenny Gilpin bij DoorBrekers

8 oktober  Dopen op elke locatie

17-24 oktober  DoorBrekers reis naar Israel

NOVEMBER
5 november  DoorBrekers 12,5 jarig jubileum

11 november  Worship Training met Sidney Mohede

12 november  Sidney Mohede bij DoorBrekers

12 november  Worshipnight met JPCC worshipteam

15 november  Glynn Barret bij DoorBrekers

16-27 november DoorBrekers Outreach in Cambodja

17 november  Business Break 

DECEMBER
24 december  Acht kerstnachtdiensten

OVERZICHT OVERIGE EVENEMENTEN



ACTIVA
31 / 12 / 2017 31 / 12 / 2016

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6.685.210 6.335.611

Inventaris 677.979 460.021

Vervoermiddelen 6.727 12.230

Andere vaste bedrijfsmiddelen 26.674 35.566

7.396.590 6.843.428

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden en onderhanden werk 4.067 6.595

Vorderingen

Handelsdebiteuren 0 16.940

Belastingen en premies sociale verzekeringen 19.230 152.542

Overige vorderingen 75.597 70.133

Overlopende activa 21.497 16.989

116.324 256.604

Liquide middelen 238.379 248.619

7.755.360 7.355.246

PASSIEF
31 / 12 / 2017 31 / 12 / 2016

€ € € €

GROEPSVERMOGEN 3.161.392 3.049.815

Langlopende schulden

Obligaties en onderhandse leningen 461.931 137.926

Schulden aan kredietinstellingen 3.709.996 4.000.000

Overige schulden 206.250 0

4.378.177 4.137.926

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 
en handelskredieten 82.413 113.417

Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.108 12.626

Overige schulden en overlopende passiva 119.270 41.462

215.791 167.505

7.755.360 7.355.246

GECONSOLIDEERDE BALANS
PER 31 DECEMBER 2017



Werkelijk 
2017

Begroting 
2017

Werkelijk 
2016

€ € €

Baten
Bijdragen giften en collecten 1.640.909 1.665.000 1.893.557

Opbrengsten verkoop 147.907 37.003 58.614

Financiële baten 0 121.028 66.340

1.788.816 1.823.031 2.018.511

Verhuur 192.100 175.360 9.750

1.980.916 1.998.391 2.028.261

Lasten
Personeelskosten 578.000 522.899 454.898

Afschrijvingen materiële vaste activa 289.971 268.110 67.398

Huisvestingskosten 257.723 192.388 280.502

Kantoorkosten 21.806 24.000 23.465

Algemene kosten 189.774 90.154 117.133

Samenkomsten 378.897 250.085 256.230

Uitgaven missions, community & care 40.437 7.500 10.385

1.756.608 1.355.136 1.210.011

Bedrijfsresultaat 224.308 643.255 818.250

Financiële baten en lasten (112.731) (187.693) (25.341)

111.577 455.562 792.909

Belastingen 0 0 (5.195)

Netto groepsresultaat 111.577 455.562 787.714

GECONSOLIDEERDE STAAT 
VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2017



Begroting 2018

€ €

Baten
Bijdragen giften en collecten 1.650.000

Opbrengsten verkoop 74.000

1.724.000

Verhuur 236.301

Som der baten 1.960.301

Lasten
Personeelskosten 629.365

Afschrijvingen op materiële vaste activa 282.358

Huisvestingskosten 259.800

Kantoorkosten 19.400

Algemene kosten 110.990

Samenkomsten 265.500

Uitgaven missions, community & care 8.000

Som der lasten 1.575.413

Som van baten en lasten 384.888

Financiële baten en lasten -/-    119.888

Belastingen 0

Netto groepsresultaat 265.000

GECONSOLIDEERDE 
BEGROTING 2018



O PRAISE
THE NAME
OF THE
LORD
OUR GOD

O PRAISE THE NAME (ANASTASIS)’ - HILLSONG WORSHIP



Ik zal  hen bijeenbrengen als  schapen in een kooi,  als  een kudde in het  midden 

van de weide.  Het zal  er gonzen van de mensen.  De DoorBreker trekt  voor 

hen op; zi j  Breken Door en trekken door de poort  en gaan daardoor uit;

en hun Koning trekt  voor hen uit ,  en de HERE aan hun spits.

MICHA 2:12-13

DoorBrekers


