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INLEIDING

Van het bestuur
Beste vrienden, broeders en zusters, 

We hebben op dit moment al een aantal weken zomers weer. De natuur is droog en snakt naar water. Het nieuws 

staat er vol van. 

In de Bijbel, Gods Woord, staan ook veel verhalen over droogte. Denk aan de periode van droogte in het verhaal van 

Jozef in Egypte. Grote hongersnood is het gevolg en voedsel is er nauwelijks nog. Andere volken trekken naar Egypte 

om graan te halen bij Jozef de onderkoning. Hierdoor wordt het volk Israel gered. Denk ook aan het volk dat vele 

jaren door de woestijn trok. Hoeveel wonderen zijn er doordat God water gaf! Ook indrukwekkend is het verhaal van 

Elia die om regen bidt, waarna een enorme bui losbarst na vele jaren droogte. Waar water is, is leven.

Jezus zegt zelf: "Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in mij gelooft, zal 

nimmermeer dorsten." Eerder al zegt Hij dat stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien voor hen die 

geloven. 

Voor u ligt het jaarverslag van 2017. Hoe kostbaar is het dat we ook in 2017 dit levende water, het Brood des 

levens mochten aanbieden aan zovelen. En wat mooi dat door zoveel mensen de liefde van Jezus zichtbaar werd in 

levens van jonge, maar ook oudere mensen. Hoe droog en vol honger is een leven zonder Jezus. Daarom blijven we 

niet zitten, maar komen we in actie om het evangelie te brengen waar het droog is, mogen we mensen bemoedigen 

die het nodig hebben, mogen we bidden voor onze omgeving en gevoed worden door Bijbelse waarheden die een 

eeuwige waarde hebben. 

Afgelopen jaar is het bestuur bezig geweest om na te denken over opvolging van Jan van der Vegt. Jan heeft de 

pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots overschreden en is nog altijd volop aan het werk. Daarom vonden we als 

bestuur dat het tijd werd om het werk bij andere, gedreven mensen onder te brengen. Wij beseffen ons dat Jan niet 

zomaar te vervangen is, we zijn dankbaar en blij dat een aantal sleutel-personen verantwoordelijkheid nemen en 

vanaf augustus 2018 de taken overnemen van Jan. Ook voor Youth-United hebben we de structuur zodanig 

ingeregeld dat er meer mensen verantwoordelijkheid gaan nemen voor taakgebieden. Hierdoor wordt de functie 

van Lennart meer sturend, leidinggevend. Het werk gaat door! Uiteraard zal er nog aandacht komen voor het 

afscheid van Jan, dit zal in het najaar plaats vinden. We zijn dankbaar voor zoveel vrucht dat Jan heeft gehad in zijn 

leven met Jezus en wensen hem een geweldige tijd toe dit nu voor hem start.

Wij zijn dankbaar voor de giften die wij mochten ontvangen in 2017. Dank voor uw support, dank dat u gezaaid heeft 

in goede grond. Voor het nieuwe boekjaar, dat al voor de helft voorbij is, willen we u ook danken voor uw trouwe 

giften. Door te zaaien kan er geoogst worden, mogen we arbeiders zijn in zijn wijngaard. 

Om de financiële kant meer onder de aandacht te brengen hebben we het idee om meer naar buiten te treden om 

het werk onder de aandacht te brengen. Daarbij willen we donateurs de mogelijkheid geven om vaste bedragen per 

periode te schenken, maar ook zaken onder de aandacht te brengen als legaten enzovoort.

Wij wensen u veel plezier toe bij het lezen van het mooie jaarverslag 2017! Wij zien er naar uit om te planten en te 

begieten, en God is het die de wasdom geeft! Waar het droog en dor is, geeft Hij leven!

Hartelijke groeten, 

namens het bestuur van Echo,

David de Keizer (voorzitter Stichting Echo)
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DOELSTELLING

ECHO staat voor  Evangelisch Centrum voor Hulp en Opbouw en heeft 3 doelstellingen: UITREIKEN, TOERUSTEN 
EN ONDERSTEUNEN.
De Bijbelse oproep van 2 Timotheüs 2: 2 is onze richtlijn: 

“Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord door aan betrouwbare mensen 
die geschikt zijn om anderen te onderwijzen”

UITREIKEN doet Echo met name naar enkele doelgroepen die een eigen aanpak vragen en waar in het algemeen 
gesproken in Harderwijk of omgeving niet veel mee gewerkt wordt.
Zogenaamde “witte vlekken” Dit zijn:
 - Scholieren: op een vijftal scholen in Harderwijk
 - Woonwagenbewoners: een kleine 1000 in de regio (o.a. op 15 kampjes)
 - Turken en Marokkanen, moslims in Harderwijk: ca. 4000 (bijna 10% van de bevolking)
 - Pionieren in regio: op dit moment met name in Biddinghuizen

TOERUSTEN doet Echo door Bijbels onderwijs en cursussen te geven aan christenen zodat zij beter toegerust 
zijn om in hun kerk of gemeente verantwoording te nemen en met name mee kunnen helpen om de Grote 
Opdracht van Jezus (Mattheus 28:16- 20)  aan de gemeente uit te voeren.

ONDERSTEUNEN doet Echo door bruggen te bouwen tussen kerken en overeenkomstige activiteiten te 
bundelen. Echo functioneert ook als een platform voor een aantal interkerkelijke activiteiten. Ook wil Echo een 
hulp zijn zodat de kerken samen verantwoordelijkheid nemen voor heel Harderwijk. 
De activiteiten in dit kader zijn:
 - Gebed: Stadsgebed, een maandelijks gebedsmail, week van gebed, etcetera.
 - Alphacursussen en Youth Alpha ondersteunen.
 - Ontmoeting en overleg met Evangelisatie commissies
 - Kerst en Paasactiviteiten met een extern karakter.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

1. UITREIKEN   Activiteit   Verantwoordelijk                       
- YOUTH UNITED :   - BSA ( lessen , vieringen)  - Lennart van der Vegt

    - The BUZZ    - Pieter den Admirant

    (scholieren)   - Open BUZZ avonden  - Pieter den Admirant

     - Alpha Youth Harderwijk  - Lennart van der Vegt

     - After Alpha   - Lennart van der Vegt

    - Coördinatie algemeen  - Lennart van der Vegt

- EVANGELIE & MOSLIMS: - Werkgroep   - Jan van der Vegt

    (moslims)   - KILA    - Marlin Hobrink

    - Al Massira  (ism Kerk en Vlucht.)- div mensen

    - Acties    - Jan van der Vegt

- WOONWAGENWERK:  - Kerst en Paasviering  - Ben Schmidt en WG

     (ww.bewoners)

- BIDDINGHUIZEN:   - rond EGB   - Jan van der Vegt en Kerngroep

    (evangelisatie)

2. TOERUSTEN  Activiteit   Verantwoordelijk                                                                   
- YOUTH UNITED   - YU Team Training  - Lennart van der Vegt

   (scholieren)   

- BIJBEL PLUS   - Cursus 1x p14d  - Dirk-Jan Jansen

 (volwassenen)

- JOHANNES   - Cursus 1x p14 d  - Dirk-Jan Jansen

  (volwassenen)

- KOFFIE OCHTEND NUNSPEET - Vrouwenochtend, 8 x p jaar - Interk. WG  (Gittan v.d. Vegt)

   (volwassenen)

3. ONDERSTEUNEN  Activiteit   Verantwoordelijk
- GEBED    - Stadsgebed, Week van gebed - Interk. WG 

 (Harderwijk)     Gebedsmail, Bemoed. Avond etc.

- ALPHA    - Ontmoeting en ondersteuning - Jan van der Vegt

  (regionaal)        H'wijk, Ermelo, Putten

- OVERLEG EC's   - halfjaarlijks (10 kerken)  - Jan van der Vegt

  (Harderwijk)      

- WEBSITES   - GeloveninHarderwijk.nl   - Jeroen de Rooy

     - Stadsbijbelharderwijkhierden.nl  - Lars van der Ven

- KERST & PAASVIERING  - Kerst- en Paasviering  - Interkerkelijke Werkgroep

       - Kerstmarkt

- YU GEBED   - Gebedsgroepen , Prayer Night - Lennart van der Vegt

- EXTERN CONTACT  - Pastores Convent (3x p j) - (Jan van der Vegt)

    - Leiders Gebedsgroep (1x p mnd) - (Jan van der Vegt)

Opmerking: Namen ( ) zijn deelnemer in plaats van eindverantwoordelijk
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ACTIVITEITEN VERSLAG

YOUTH UNITED

The Buzz 
Elke (school)week ging The Buzz er twee dagen op uit. Tot de 
zomer stond The Buzz de ene maandag bij het Morgen College 
Sypel en de andere maandag bij praktijkschool  Mijn School en 
de ene donderdag bij het CCNV en de andere donderdag bij het 
Morgen College Westeinde. Na de zomer ging het team van 
The Buzz op de woensdag en donderdag naar de zelfde 
scholen.  Wekelijks kwamen er rond 100 jongeren in The Buzz 
en bieden de medewerkers hen een luisterend oor. Relaties 
groeien daardoor en jongeren vertellen hun verhaal en vinden 
begrip en interesse. Medewerkers delen hun eigen ervaringen 
en getuigen in woord en daad van de liefde van God.
Het Buzz team, bestaande uit 8 mensen onder leiding van 
coördinator Pieter den Admirant, groeide naar elkaar toe, 
leefde enorm met elkaar mee en daagde elkaar uit. Dat was 
stimulerend en bemoedigend voor de verschillende vrijwilligers 
en stagiaires.

Open Buzz Avonden
Vanuit The Buzz nodigen we jongeren uit voor de maandelijkse 
Open Buzz Avonden. Dit zijn avonden in Jongeren Centrum 
Talent House waarin we samen eten, leuke activiteiten doen en 
luisteren naar een getuigenis of interessant praatje waar over 
doorgepraat kan worden. Gemiddeld kwamen hier zo'n 25 
jongeren op af en de sfeer was steeds erg goed. Met 
verschillende jongeren hebben tijdens deze avonden kunnen 
bidden en enkele hebben een bewuste keuze gemaakt om in 
Jezus te geloven. Deze jongeren nodigen we vervolgens uit 
voor Alpha Youth.

Buzz Basisscholen Tour
Vlak voor de zomer hebben we met the Buzz een tour 
gedaan langs de basisscholen zodat alle groep 8 leerlingen  
alvast kennis met The Buzz en het team hadden gemaakt. 
We doen met de kinderen een leuke quiz, leggen uit wat ze in 
The buzz kunnen doen en ze krijgen popcorn en limonade. 
We merken deze jongeren, die na de zomer naar het 
voortgezet onderwijs gingen, sneller binnen komen omdat 
het al bekend terrein is. 

Alpha Youth
Enkele weken voordat de nieuwe Alpha Youth (voorheen 
Youth Alpha) zou starten in oktober 2016 ontstond er 
onenigheid in het team dat hier leiding aan zou geven, 
waardoor een groot deel van het team afhaakte. Dit is goed 
afgerond maar betekende wel dat Lennart van der Vegt zelf 
coordinator moest worden en nieuwe teamleden moest 
zoeken. met Gods hulp en leiding lukte dit in korte tijd en met 
dit team zijn we gestart met een record aantal deelnemers 
van 34. Met deze groep hebben we een geweldige tijd gehad 
waarin levens voorgoed zijn veranderd. Het grootste deel van 
de groep was zo enthousiast dat ze graag wilde meedoen 
aan het vervolg, de After Alpha. Hierin leerden ze wat het 
betekent om Jezus te volgen in hun dagelijks leven. Het was 
mooi om te zien hoe ze elkaar in hun enthousiasme 
uitdaagden en zo bijvoorbeeld op eigen initiatief de straat op 
te gingen om hun geloof te delen.
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ACTIVITEITEN VERSLAG

The God Story
In april vond The God Story plaats. Een weekend van 
evangelisatie via een tent van Jeugd met een Opdracht 
op het veld aan de Parkweg. De opbouw, catering, 
nazorg etc. werd door de deelnemende ingevuld. Ook 
waren er vooraf 3 toerustingsavonden, genaamd 4 
woorden, in de Bethelkerk. Hier werden mensen 
getraind om hoe ze met mensen in contact komen 
over het geloof en hoe ze het evangelie kunnen 
uitleggen. 
Helaas was het de vrijdagavond van the God Story 
nogal koud in de tent. Op de zaterdag avond kwamen 
ruim 20 jonge mensen naar voren voor gebed omdat 
ze Jezus wilden volgen.

YWAM Team en Renovatie Buzz
De hele maand juli was een team internationale studenten 
van YWAM (Jeugd met een Opdracht) te gast bij Youth 
United. Met hen en verschillende jongeren, met name van 
de Alpha, hebben we verschillende outreaches gedaan en 
aanbiddings- en bemoedigingsavonden gehad. Dit was 
enorm inspirerend voor de Alpha jongeren.
Het team heeft ook, samen met enkele andere vrijwilligers, 
meegeholpen met de renovatie van het dak en het interieur 
van The Buzz. Hiervoor hadden we verschillende giften 
gekregen.

Medewerkers Training 
De afgelopen jaren heeft Youth United veel nadruk gelegd 
op het trainen van de eigen medewerkers waarvan de 
meeste jonge mensen zijn. Verschillende daarvan zijn 
bijvoorbeeld eerder deelnemer geweest van de Alpha Youth 
en helpen nu mee als leiding van de Alpha Youth.
In 2017 hebben we vijf teamdagen gehad met training, 
bemoediging en teambuilding. Deze dagen bestaan meestal 
uit diensten, interactieve werkvormen, trainingen en 
teambuildingactiviteiten en hebben steeds weer een mooie 
impact op de aanwezige medewerkers. Twee keer per jaar, 
met kerst en aan het eind van het seizoen, hebben we een 
meer ontspannen activiteit zoals een diner of barbecue. 
Daarnaast worden de medewerkers gecoached in de taak 
die ze doen (door de coördinator van de betreffende 
activiteit) en stimuleren we de medewerkers om in hun 
eigen kerk of gemeente een mentor te vinden die voor ze 
bidt en 'met ze oploopt' in hun persoonlijk leven.
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ACTIVITEITEN VERSLAG

ECHO AKTIVITEITEN

EVANGELIE & MOSLIMS
De kern van het werk wordt gevormd door de interkerkelijke werkgroep van ca. 10 mensen die maandelijks bij 
elkaar komt voor gebed, uitwisseling van ervaringen en bemoediging. 
“Gods werk begint met gebed” is het devies. Per seizoen is er enkele keren een Openavond met een spreker, 
vaak een ex-moslim, hiervoor wordt in alle kerkbladen een uitnodiging gegeven. Maandelijks gaat er een mail uit 
met relevante informatie en enkele gebedspunten naar ca 100 geïnteresseerden. 
Lag is de nadruk eerder op gebed en toerusting, dit seizoen zijn er allerlei activiteiten gestart, mede door de 
komst van het AZC. 
Activiteiten: 
KILA- dagen: In de zomer zijn onder leiding van Marlin H. en 
Yuliy en Soraya I. weer de KILA ( Kinder lach) dagen  
gehouden. Dit keer opnieuw bij de Goeman Borgesiuslaan. 
De dagen van sport, spel en crea en een boodschap via 
een sketch, zijn mn gericht op de allochtone kinderen in de 
Stadsdennen en Wittehagen wijk. Dit jaar waren er tussen 
de 40 en 75 kinderen en 15 medewerkers uit diverse 
kerken. 
De slotavond met halal BBQ trok 150 kinderen en ouders. 

: 2x werd thuis of in het Echocentrum Al Massira Arabisch
de Al Massira gehouden voor Arabisch sprekenden. Onder 
leiding van Doeko H. en Willem van der D. kwam 5 a 10 
vluchtelingen bij elkaar voor een maaltijd, inleiding via een 
filmpje en nagesprek. 

: Eind oktober ging ook een Al Massira van Al Massira Farsi
start voor Farsi sprekende. 
Een vijftal Iraanse christenen bijgestaan door Margreet B. 
en Rosemarie M. (zie foto WG) leiden de vrijdagavonden. 
De groep groeide uit tot ruim 30 Iraniërs die kwamen voor 
de maaltijd, inleiding via een filmpje en nagesprekken en 
vaak persoonlijk gebed. 

: Als gezamenlijk kerken waren we Multicultidag 2017
aanwezig met stand met info over Alpha, Internationale 
diensten en Oude Synagoge en lectuur in diverse talen. Er 
werden gratis stroopwafels uitgedeeld in een servet met 
de tekst “God bless you” en goede gesprekken 
aangeknoopt. 

: Uit Amersfoort kwam op een zaterdag in juni Turkse dag
met een 30tal Turkse christenen op bezoek in Harderwijk. 
We gingen samen de straat op om Turkse stadsgenoten 
uit te nodigen en gesprekken te voeren. Daarna was er een 
samenkomst in het Turkse en er werd afgesloten met een 
maaltijd. Verscheidene mensen Turkse mensen die 
uitgenodigd waren bezochten de samenkomst. 

: We hebben de 30 dagen gebedsgids 30 dagen Gebed
tijdens de ramadan gepromoot. Tientallen christenen uit 
Harderwijk hebben deelgenomen, naast de miljoenen 
wereldwijd. 

WOONWAGENWERK
Stg ECHO al reikt al 30 jaar uit naar de 15 
woonwagenkampjes in de regio. 
De kampjes worden bezocht en er is een maandelijkse 
gebedsavond voor de reizigers. 
De leiding is dit jaar overgedragen aan Ben S., zelf reiziger 
en evangelist op de kampjes. 
Ook dit jaar is er met Kerst en Pasen weer een viering 
geweest voor een dertigtal reizigers uit Harderwijk, Ermelo, 
Putten en Nijkerk. 
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ACTIVITEITEN VERSLAG

BIJBELPLUS EN JOHANNES CURSUS
Dirk Jan Jansen leidt al verschillen de jaren 2 Bijbelstudiecursussen op dinsdag en donderdag om de 14 dagen. 
Dit seizoen de BijbelPlus met 21 deelnemers, over de brieven aan de Filippenzen en de Thessalonicenzen en de 
Johannes cursus met 8 deelnemers. De avonden zijn er op gericht om mensen dieper inzicht te geven in Gods 
Woord en hen te helpen hoe de Bijbel te bestuderen. Alle deelnemers krijgen een cursusmap met een 
samenvatting van de studies.

KOFFIE OCHTEND NUNSPEET- KON
De Interkerkelijke KON bestaat al ruim 20 jaar. Een interkerkelijke werkgroep onder leiding van Pieternel V. heeft 
8 x per seizoen een ochtend voor vrouwen in de Sionskerk in Nunspeet.
De ochtenden behandelen thema's die vrouwen inspireren en opbouwen. Er komen 30 tot 40 vrouwen uit allerlei 
kerken.

GEBED
De Interkerkelijke werkgroep gebed bestaat uit Trudie K., 
Elly O., Evelien S., Evert W. en Jan van der V. Doel is om de 
gebedsgroepen in kerken, scholen en op het werk te 
stimuleren en te bemoedigen en om het gebed voor 
Harderwijk te stimuleren. 
Iedere gebedsgroep heeft zijn eigen focus bv de kerk, maar 
door middel van de maandelijkse 
Stadsgebedavond op de 1e maandag van de maand en de 
maandelijkse Gebedsmail die naar zo’n 250 mensen gaat 
stimuleren wij de bidders om ook voor de stad, de scholen, 
andere kerken of de samenleving te bidden. 
Een inspirerende tekst voor ons is: Jeremia 29: 7 “Zoek de 
vrede voor de stad ….en bid voor haar tot de Here, want in 
haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” 
De werkgroep vult in januari ook de jaarlijkse wereldwijde 
week van gebed in met wisselen de kerken. Er komen 
gemiddeld 75 bezoekers. Verder hielden we in september 
een ontmoeting en bemoedigings avond voor alle 
gebedsgroepen, voor toerusting, uitwisseling en 
bemoediging. Een voorgangersontbijt in januari en de nacht 
van gebed in juni. 
Op de website van Stg ECHO vind u ook een overzicht van 
de ruim 40 gebedsgroepen in Harderwijk. 
www.stichtingecho.nl/activiteiten/gebed-harderwijk

ALPHA
Stg ECHO biedt waar nodig ondersteuning aan de 
Alphacursussen in Harderwijk, Ermelo en Putten. Één a twee keer per jaar nemen wij telefonisch contact op en 
infomeren we hoe het gaat. In 2017 was er een wereldwijde promotie van de AC met behulp van Bear Grills. In 
Harderwijk hebben we d.m.v. billboards  en gezamenlijke PR Alpha gepromoot. Ook werken medewerkers van 
Echo mee aan het Alpha-weekend van kerken als dat gevraagd wordt.
Op de site van ECHO vindt u een overzicht van de AC's  in Harderwijk en Hierden.
www.stichtingecho.nl/activiteiten/alpha-cursus
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PAAS- EN KERSTVIERING IN DE STAD
Een interkerkelijke werkgroep (Annemieke ten H., 
Jacoleen R., Lenie W., Gerrit de H., Joop G., Frea K. 
en Jan v.d. V.) heeft met Pasen de Paaszang bij de 
molen  georganiseerd op eerste Paasdag. Zo'n 500 
bezoekers en gasten uit de stad waren daarbij 
aanwezig en zongen en dankten onze opgestane 
Heer. De Kerstzang is in 2017 niet doorgegaan 
omdat Harderwijk Winterstad dit jaar weinig 
activiteiten ontplooide en  wij niet konden aanhaken 
bij een bestaand evenement.

HALFJAARLIJKS OVERLEG VAN 10 EC's
Ieder half jaar is één van de deelnemende 10 kerken 
gastheer. In 2017 waren dat De Zaaier in maart en Sefanja in oktober. Doel is om elkaar te infomeren 
en te stimuleren en te kijken welke dingen we beter samen kunnen doen.
Uitwisseling van ervaringen is een vast onderdeel. Per jaar proberen we een grotere gezamenlijke 
actie te doen. In 2017 was dat The God Story: zie overzicht Youth United.

GELOVEN IN HARDERWIJK
Op verzoek van de EC's is er door een weggroep 
bestaande uit Jeroen de R., Huib V., Michiel B en Jan 
vd V. uit verschillende kerken een website ontwikkeld 
waar alle christelijke kerken en christelijke 
organisaties gepresenteerd worden.
Iedere kerk en organisatie heeft zijn of haar eigen 
pagina, daarnaast is er een agenda en een 
startpagina met Nieuws zie 
www.GeloveninHarderwijk.nl . Ook is er een Facebook 
en Twitterpagina. Google agenda kan ook aan de site 
gekoppeld worden.
Met het oog op de Stadsbijbel is er een site 
www.stadsbijbelharderwijkhierden.nl waar nazorg, 
hulp bij bijbellezen en andere tips te vinden zijn ivm de 
Stadsbijbel.
In 2018 zal er een beperkte herdruk van de 
Stadsbijbel plaats vinden.

DIVERSE

ONDERHOUD ECHOCENTRUM
De afgelopen jaren hebben we ruimte na ruimte 
gerenoveerd en geschilderd. 
In 2017 was de buitenkant aan de beurt.
Dit jaar is de oprit, het hek en buiten verlichting 
vernieuwd. Nieuwe voordeuren met sensor 
verlichting en luifel. Ook is de entree opgeknapt.
Aan de achterkant is een tegel terras aangelegd 
nadat de compostpakken waren verwijderd. Ook is er 
een klusdag gehouden met een 15 tal vrijwilligers.

DEELNAME IN PLAATSELIJKE VERBANDEN
Vanuit Echo nemen we deel in Het Pastores Convent 3x per jaar.
Ook nemen Lennart en Jan deel in de leidersgebedsgroep 1x p maand.
Verder heeft Jan deelgenomen in de CBMC ( christen ondernemers vereniging)  

ACTIVITEITEN VERSLAG
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FINANCIEEL VERSLAG
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ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

Onroerend goed 284.000 284.000 61.901 61.901

Inventaris 50.000 50.000 47.956 38.705

Vervoermiddelen 40.000 40.000 25.000 25.000

374.000 374.000 134.857 125.606

Liquide middelen 13.554 21.914 16.961 15.008

TOTAAL ACTIVA 387.554 395.914 151.818 140.614

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014

€ € € €

EIGEN VERMOGEN:

Vast vermogen 374.000 374.000

Continuiteitsreserve 10.479 15.485 142.815 133.834

384.479 389.485 142.815 133.834

Schulden lange termijn 1.661 3.473 5.011 1.361

Schulden Korte termijn 1.414 2.956 3.992 5.419

TOTAAL PASSIVA 387.554 395.914 151.818 140.614

Verkorte Balans Stichting Echo 2017



Melis Stokelaan 91a
3842 GL  Harderwijk

0341-419207
info@stichtingecho.nl
www.stichtingecho.nl

NL84 INGB 0002830714
ANBI nr: 007364301

KVK: 41187030

0341-434248
info@youthunited.nl
www.youthunited.nl

NL31 INGB 0000830946
t.n.v. Stichting Echo- Youth United
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