De aanvraag voor de ANBI-toekenning is ingediend. Zodra deze ontvangen is, melden we dat op deze
website!
Laatste update van deze informatie: november 2020

ANBI
De Stichting Psalmen voor Nu is op 12 januari 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder RSIN 857185202. De Stichting heeft ten doel:
1. de psalmen op een nieuwe manier geliefd te maken bij jong en oud; en het verrichten van alle
verdere handelingen, die hiermee in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van
concerten, lezingen, workshops en de productie van nieuwe psalmopnames
Administratieve gegevens
Het postadres van de stichting is Boterhoeve 10, 3992 NB in Houten.
De bankrekening is NL 32 ABNA 0546 4172 80 ten name van Stichting Psalmen voor Nu.
Het BTW-nummer is 0857 1852 02 B. 01.
Bestuur
Het bestuur handelt geheel onbezoldigd. Het bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden.
Volgens de statuten heeft het bestuur enkel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. Het bestuur vergadert minimaal drie keer per kalenderjaar over de gang van
zaken, financiën en ontwikkelingen.
Het bestuur bestaat uit drie personen.
Jana Smith
: voorzitter
Stefani Tijdeman
: secretaris
Walter van Nieuwkoop : penningmeester
Financieel
De stichting is niet gericht op het maken van winst. De vergoeding voor activiteiten van de stichting dekt de
kosten en zorgt voor een kleine buffer voor aanschaf van materiaal en algemene kosten als bijvoorbeeld
bankkosten en PR-kosten. Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting wordt besteed
overeenkomstig het doel van de stichting. De stichting werft gelden voor haar activiteiten door periodieke en
incidentele bijdragen van particulieren, acties, concerten en verkoop van eigen materialen. Eveneens is de
stichting per 2020 eigenaar van de rechten van waaruit ook inkomsten ontvangen worden.
Activiteiten
Vanaf oprichting van de stichting zijn er meer dan 20 concerten en workshops geweest en vond het
jubileumconcert plaats. Er zijn, ook tijdens de concerten en workshops, cd’s en liedboekjes verkocht en
meerdere bijeenkomsten geweest om samen te genieten van de mooie Psalmen.
Beleidsplan
Onze missie is dat de oude psalmen uit de bijbel gezongen en gelezen blijven worden. Met nieuwe
berijmingen wil Psalmen voor Nu laten zien wat een rijkdom er is klaargelegd in het Bijbelboek van de
psalmen. We zorgen dat ze op een nieuwe manier geliefd raken bij jong en oud.
Een projectgroep van zo’n twintig dichters, muzikanten en hebraïci heeft tussen 2002 en 2014 de
honderdvijftig Bijbelse psalmen in een nieuw jasje gegoten. De psalmen zijn opnieuw vertaald in het
Nederlands van nu, berijmd en op hedendaagse muziek gezet. Met liefde en respect voor de traditie en met

eerbied voor de taal. Met melodieën die de tekst dragen en versterken. Waar mogelijk zijn ze zingbaar
gemaakt voor groepen en/of kerken, en daarnaast zijn ze als luisterlied te beluisteren.
De afgelopen 15 jaar is er aan de psalmen bekendheid gegeven door middel van concerten, workshops en
de verkoop van (muziek)boeken en cd’s. Ook zijn ze inmiddels te beluisteren via Spotify en YouTube.
De komende jaren willen we de kennismaking met de Psalmen voor Nu blijven bevorderen voor jong en oud
in Nederland en aanmoedigen dat kerken of kerkelijke groepen de liederen samen gaan zingen of luisteren.
Dit willen we bereiken via:
- informatie en contact op sociale media: Website, FaceBook en Instagram
- het maken van een compleet muziekboek, waarin de muziekpartijen en tekst van alle 150 psalmen
opgenomen zijn
- een muziekfestijn waarin gevierd wordt dat het complete boek verschenen is
Daarnaast dragen we als Stichting zorg voor de rechten van de projectgroep aangaande de nieuw
geschreven psalmen. In 2020 heeft Boekencentrum deze taak overgedragen naar de Stichting. Inkomsten
vanuit muziekboekverkoop en streaming via Spotify worden verdeeld over de dichters, componisten en
hebraïci.
Liedbundel!
Tijdens het jubileumconcert is verteld dat we bezig zijn met het maken van de liedbundel waarin alle 150
Psalmen gebundeld zijn. Hiermee is een projectgroep actief aan het werk met de uitgever om dit unieke
boek klaar te maken. Financieel wordt dit gedragen door giftengevers en voorinschrijvers. Helaas is er is nog
niet voldoende geld ontvangen om het project af te ronden, maar we naderen het benodigde bedrag en
verwachten het project in 2021 af te ronden en de liedbundel te kunnen uitgeven.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording vanaf oprichting van de stichting is als volgt:

