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1.1  Algemeen 
 
1.1.1  Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 
 
De Vereniging is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven onder 
nummer 40407494. De statutaire naam van de Vereniging luidt: Bijbelvereniging voorheen de 
Nederlandse Gideons en is statutair gevestigd te Den Haag. De rechtsvorm is de vorm van een 
vereniging. 
 
1.1.2  Omschrijving van de doelstelling 
 
De vereniging heeft als doel het Evangelie te verspreiden zoals dit in de Bijbel – Gods heilig Woord – is 
geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten (art. 3 
van de statuten).  
 
De visie van het bestuur bestaat uit het zorg dragen voor de (blijvende) aanwezigheid van de Bijbel of 
van Bijbelgedeelten in hotels, bed & breakfast locaties, vakantiebungalows, ziekenhuizen, hospices, 
gevangenissen en op schepen en voor zover nodig in andere instellingen. 
 
Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk overnachtingslocaties in Nederland gratis te voorzien van 
een Bijbeluitgave. De bij de Bijbelvereniging in dienst zijnde vertegenwoordiger benadert met dat 
doel het maximaal haalbare aantal locaties met de vraag of toestemming wordt verleend voor 
plaatsing. 
Het bestuur ziet het als zijn opdracht voldoende (kantoor-)faciliteiten te bieden om de voor dit doel 
benodigde geldstroom in gang te zetten en te continueren. De financiën (zullen) worden geworven via 
donateurs, leden, kerken en stichtingen. 
 
1.1.3 Juridische structuur 
 
De Bijbelvereniging is een zelfstandig opererende vereniging. 
 
1.1.4 Samenstelling van het bestuur  
 
Bestuur  
 
Voorzitter  : de heer B.W. Kraaijeveld, Zierikzee 
Secretaris  : vacant 
Vice-voorzitter  : mevrouw A. van der Kolk-Sierksma, Hoogland  
Penningmeester  : de heer Ir. W.V. Struik, Den Haag 
Lid  : mevrouw I. Develing-Pieterman, Zwartebroek 
Lid  : de heer A.J. Hulzebosch, Ridderkerk 
Lid  : mevrouw Dr. J.G. Mooi, Hoogmade 
Lid  : de heer Drs. R. Petri, Barneveld  
Lid  : de heer W. Uittenbogaard, Schuddebeurs 
Lid  : de heer Drs. J.H. Verheij, Leiden 
Lid  : de heer Mr. H.A. Zandijk, Ermelo  
Beoogd lid  : de heer L. Postma, Putten 
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Management 
 
Bureaumanager  : de heer J. van Middendorp, Barneveld 
Vertegenwoordiger : de heer H. Kamminga, Rotterdam 
 
1.1.5 Statutenwijziging 
 
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. 
 

1.2  Activiteiten en financiële positie 
 
1.2.1 Activiteiten  
 
In het verslagjaar 2011 plaatste onze medewerker een kleine 18.000 Bijbeluitgaven. Het overzicht 
maakt duidelijk dat het boekje Kostbare Tijd vanaf de eerste druk in 2008 grote belangstelling 
genoot. Omdat veel locaties (voornamelijk hospices) nu van dit gewaardeerde boekje zijn voorzien, 
nam het aantal uitgegeven exemplaren in 2011 nogal af. De afname geldt ook voor de hotelbijbel. In 
2006 verscheen een nieuwe uitgave. Tot en met 2008 konden hierdoor vele oude exemplaren in de 
locaties woerden vervangen. Inmiddels zijn we weer op een gemiddeld niveau van verspreiden. 
 

Geplaatste uitgaven 2011 2010 2009 2008 

Hotelbijbel 13.800 15.308 13.476 21.309 

Ziekenhuisbijbel 2.750 2.263 3.883 3.358 

Kostbare Tijd 1.262 3.014 4.891 267 

Totaal   17.812 20.585 22.250 24.934 

 
Dat het aantal bezochte locaties per jaar varieert, heeft te maken met de verschillen in de bezochte 
regio’s en de daarmee samenhangende reistijd. Als in het onderstaande overzicht het begrip hotels 
wordt gebruikt, is dit een praktische verzamelnaam voor hotels, pensions en bed & breakfast locaties. 
Ook behoort hierbij een woningstichting die in al haar vrijgekomen huizen een Bijbel neerlegt voor de 
nieuwe bewoners. Bij het begrip ziekenhuizen in het overzicht betekent dit dat hierin tevens 
verpleeginrichtingen en hospices zijn begrepen. 
 

Bezochte locaties 2011 2010 2009 2008 

Hotels   852 619 486 674 

Bungalowparken 24 64 38 19 

Ziekenhuizen 63 150 338 76 

Schepen/gevangenissen 11 15 9 4 

Totaal   950 848 871 773 
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Het aantal geregistreerde locaties en de mutaties daarop in 2011 worden in onderstaand  
overzicht duidelijk. 
 

Registratie locaties Hotels Bungalow- Ziekenhuizen Schepen,  Totaal 

      parken   gevangenissen   

Geregistreerd op 1 januari 2.353 185 723 100 3.361 

Opgeheven -44 0 0 0 -44 

Geweigerd/niet zinvol -47 0 0 0 -47 

Nieuw bezocht/eerste plaatsing 50 3 27 0 80 

Geregistreerd op 31 december 2.312 188 750 100 3.350 

 
Het aantal geregistreerde (Bijbel)uitgaven en de mutaties daarop in 2011 zijn in onderstaand 
overzicht te zien. 
 

Registratie aantallen Hotels Bungalow- Ziekenhuizen Schepen,  Totaal 

      parken   gevangenissen   

Geregistreerd op 1 januari 107.063 21.482 29.383 7.610 165.538 

Ingenomen/afgekeurd -5.924 -227 -12 0 -6.163 

Verdwenen -9.319 -316 -1.387 -416 -11.438 

Bijgeplaatst/vervangen       
 

  

           Hotelbijbel 12.049 358 44 75 12.526 

           Ziekenhuisbijbel 1260 29 749 450 2.488 

           Kostbare Tijd 0 0 905 4 909 

Nieuw geplaatst        
 

  

           Hotelbijbel 1.077 142 55 0 1.274 

           Ziekenhuisbijbel 0 34 228 0 262 

           Kostbare Tijd 6 0 347 0 353 

Geregistreerd op 31 december 106.212 21.502 30.312 7.723 165.749 

 
1.2.2  Kengetallen 
    Realisatie   Begroting   Realisatie 
            2011       2011       2010 
           
 
Doelbestedingspercentage van de baten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten     71,6%  53,4%  43,6% 
 
Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten     63,9%  50,5%  35,9% 
 
Fondsenwervingspercentage: 
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving   15,2%  9,8%  6,0% 
 
 



 

  03-04-2012 - 7 

 
1.2.3  Beleid kosten en methoden fondsenwerving 
 
Onze vereniging is in het bezit van het CBF-certificaat voor kleine doelen. Een belangrijk 
selectiecriterium om voor dat certificaat in aanmerking te (blijven) komen is het maximum 
percentage dat de kosten voor eigen fondsenwerving mogen bedragen van de baten uit eigen 
fondsenwerving. Gerekend over drie jaar moet dat gemiddeld minder zijn dan 25. Het beleid van het 
bestuur is er op gericht dit criterium onder geen beding geweld aan te doen.  
 
Met betrekking tot de methoden van fondsenwerving staat het bestuur voor door middel van 
(minimaal) twee mailings per jaar (potentiële) donateurs en leden tot het geven van (een) bijdrage(n) 
te bewegen. Ook het met een zekere regelmaat aanwezig zijn met een stand op infomarkten en 
tijdens christelijke manifestaties is onderdeel van fondsenwerving. Tijdens het verslagjaar is een 
eerste aanzet gegeven tot het aanzoeken van een aantal ambassadeurs. De bedoeling hiervan is dat 
deze mensen het werk van onze vereniging meer bekendheid (gaan) geven en ook hierbij komt het 
aspect fondsenwerving aan de orde. 
 
1.2.4  Beleid met betrekking tot omvang en functies van reserves en fondsen 
 
De reserves van de Bijbelvereniging bestaan uit een continuïteitsreserve en een bestemmingsreserve 
Bijbeluitgaven.  
 
De continuïteitsreserve heeft een bufferfunctie en wordt gebruikt om negatieve exploitatiesaldi uit 
eigen middelen te financieren.  
 
De bestemmingsreserve is bedoeld om de jaarlijks geplaatste Bijbeluitgaven te bekostigen.  
 
1.2.5  Beleggingsbeleid  
 
De niet direct benodigde gelden voor lopende zaken worden geparkeerd op (een) spaarrekening(en). 
Afhankelijk van de rentecondities wordt gebruik gemaakt van het in deposito plaatsen van 
spaargelden. 
 
1.2.6  Vrijwilligersbeleid  
 
Hoewel het beleid van het bestuur er op is gericht de voor de vereniging actief zijnde vrijwilligers 
uitsluitend een onkostenvergoeding aan te bieden, is er in een enkel geval sprake van het geven van 
een vrijwilligersvergoeding. Aan dit laatste feit ligt een historisch gegroeide situatie ten grondslag.   
 
1.2.7  Communicatiebeleid met belanghebbenden 
 
Met betrekking tot het communicatiebeleid lopen de contacten in eerste instantie veelal via de 
voorzitter of de bureaumanager. Daarna wordt onderling bepaald met wie en hoe de contacten 
worden voortgezet. Het interne communicatiebeleid wordt door een commissie binnen het bestuur 
tegen het licht gehouden om hierin meer duidelijkheid en transparantie te verkrijgen.  
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1.3  Informatie over het bestuur 
 
1.3.1  Taak en werkwijze van het bestuur 
 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, bepaalt het beleid, stelt financiële 
richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid van de dagelijkse leiding. Het voert de 
besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en, na 
goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
 
Het bestuur kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De 
functies van secretaris en van penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd. 
Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en verder indien tenminste drie leden van het 
bestuur dit verzoeken of de voorzitter dit gewenst acht. 
 
Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de financiële administratie en de schriftelijke 
vastlegging van de inkomsten en de uitgaven onderzocht en wordt de rekening van baten en lasten 
over het verstreken verenigingsjaar opgesteld. Het bestuur draagt deze taak op aan een in Nederland 
gevestigde registeraccountant of accountant administratieconsulent.  
 
1.3.2  Bezoldiging- en vergoedingenbeleid 
 
De leden van het bestuur en commissieleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding 
van de door leden van het bestuur en commissieleden ten bate van de vereniging gemaakte kosten en 
door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden is toegestaan. 
 
1.3.3  Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 
 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, leden van de 
vereniging. Bestuursleden hebben zitting op persoonlijke titel. De leden worden benoemd en 
ontslagen door de algemene ledenvergadering. De zittingsduur van een bestuurslid is vijf jaren. Een 
bestuurslid is na afloop van deze periode terstond herkiesbaar. 
 
1.3.4  Nevenfuncties bestuursleden 
 
de heer B.W. Kraaijeveld  :   geen   
mevrouw A. van der Kolk-Sierksma  :   geen 
de heer Ir. W.V. Struik  :   penningmeester CvK Ger.Kerk ’s-Gravenhage 
mevrouw I. Develing-Pieterman  :   commissaris Develing International BV en  
       secretaris Operatie Mobilisatie Nederland 
de heer A.J. Hulzebosch  :   penningmeester Deputaten Particuliere Synode 
       te Zuid-Holland 
mevrouw Dr. J.G. Mooi  :   geen 
de heer Drs. R. Petri  :   geen 
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Nevenfuncties bestuursleden (vervolg) 
 
de heer W. Uittenbogaard  :   bestuurslid buitenlandse zending Chr.Ger.Kerken  
       en bestuurslid zendingscie classis Middelburg en 
       voorzitter kerkenraad Chr.Ger.Kerk te Haamstede  
de heer Drs. J.H. Verheij  :   bestuurslid kiesvereniging Christen Unie Leiden en 
       secretaris Stichting Kind onder Dak 
de heer Mr. H.A. Zandijk  :   geen 
 

1.4  Toekomstparagraaf 
 
Het jaar 2012 zal, naar het zich laat aanzien, in het teken staan van bezinning. Ten eerste met het 
oog op de huidige manier van Bijbelverspreiding. Heeft een papieren Bijbeluitgave nog toekomst? 
Nopen de stagnerende en mogelijk zelfs teruglopende inkomsten tot minder afzet en wellicht meer 
gerichte verspreiding? In hoeverre moeten we mee met de razendsnelle digitale ontwikkelingen? Ten 
tweede met het zicht op de manier van besturen. Ook de Bijbelvereniging wordt geconfronteerd met 
maatschappelijke veranderingen, die gevolgen hebben voor de bestuursstructuur. De aanpassing 
hiervan volgens de zgn. Code Wijffels stelt hoge eisen aan bestuurders en de manier waarop zij 
werken. De werkwijze van het bestuur zal (nog) meer transparant en efficiënt dienen te verlopen.  
 
De besteding van middelen aan te verspreiden Bijbeluitgaven is het enige financiële doel van de 
vereniging. Het uitdelen van het Evangelie is het enige missionaire doel van de vereniging. 
 
Betreffende nieuwe Bijbeluitgaven: in 2012 worden 25.000 hotelbijbels aangeschaft. Een bescheiden 
aantal, mede ingegeven door de gedachte aan de hierboven genoemde ontwikkelingen. 
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2. JAARREKENING 2011 
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA        31-12-2011  31-12-2010 
           
                        €           € 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa   2.5.1    13.500  - 
        ---------------- ---------------- 
Vlottende activa 
 
Voorraden    2.5.2    56.005  104.871 
        ---------------- ---------------- 
 
Vorderingen    2.5.3    10.458  23.807 
        ---------------- ---------------- 
 
Liquide middelen    2.5.4    466.290  433.215 
        ----------------  --------------- 
 
 
 
           
Totaal activa        546.253  561.893 
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PASSIVA        31-12-2011  31-12-2010 
           
                        €           € 
Reserves    2.5.5 
Continuïteitsreserve       100.942  76.944 
Bestemmingsreserves       384.367  384.367 
Algemene reserve        -  42.003 
           
        485.309  503.314 
        ---------------  --------------- 
 
Voorzieningen 
Pensioenvoorziening   2.5.6    49.938  51.638 
        ---------------  --------------- 
 
Kortlopende schulden 
Belastingen en sociale lasten   2.5.7    5.712  2.947 
Overige kortlopende schulden  2.5.8    5.294  3.994 
         
        11.006  6.941 
        ---------------  --------------- 
           
Totaal passiva        546.253  561.893 
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2.2  Staat van baten en lasten 
    Realisatie   Begroting   Realisatie 
            2011       2011       2010 
           
             €           €           € 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving 2.6.1    140.561  154.349  141.758 
Overige baten 2.6.2    8.904  22.555  11.045 
           
Totaal baten      149.465  176.904  152.803 
          
 
LASTEN 
 
Doelstelling 
Besteed aan de doelstelling 2.3    101.459  76.914  53.071 
Voorlichting 2.3    5.582  17.624  13.509 
           
      107.041  94.538  66.580 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Kosten werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving 2.3    21.307  15.085  8.445 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie 2.3    39.122  77.582  110.534 
     ---------------- ----------------  --------------- 
           
Totaal lasten      167.470  187.205  185.559 
          
 
Resultaat      -18.005  -10.301  -32.756 
          
 
Resultaatbestemming  
 
Continuïteitsreserve    23.998  -  - 
Bestemmingsreserves    -  -  - 
Algemene reserve    -42.003  -10.301  -32.756 
         
Totaal resultaatbestemming    -18.005  -10.301  -32.756 
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2.3  Overzicht lastenverdeling 
 
       Besteed aan doelstelling 
            geplaatste        eigen-     beheer 
                Bijbel-        fondsen-       en-  
Lasten            uitgaven   voorlichting  werving    administratie 
                
                 €         €        €         € 
 
Besteed aan doelstelling    2.7.1   48.866  -  -  - 
Publiciteit en communicatie 2.7.2   -  5.582  13.216  - 
Personeelskosten   2.7.3   52.593  -  8.091  20.228 
Huisvestingskosten       -  -  -  3.200 
Kantoor- en algemene kosten     -  -  -  10.783 
Drukwerk Kostbare Tijd       -  -  -  - 
Afschrijving vervoermiddel      -  -  -  3.200 
Bank- en rentekosten       -  -  -  1.711 
                
Totaal lasten         101.459  5.582  21.307  39.122 
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2.3  Overzicht lastenverdeling 
 
 
              
               Totaal    Begroot     Totaal 
Lasten                      2011      2011      2010 
                
                         €        €         € 
 
Besteed aan doelstelling          48.866  76.914  53.071 
Publiciteit en communicatie       18.798  32.709  18.126 
Personeelskosten         80.912  58.534  69.677 
Huisvestingskosten         3.200  3.200  4.000 
Kantoor- en algemene kosten       10.783  11.007  16.181 
Drukwerk Kostbare Tijd         -  -  23.042 
Afschrijving vervoermiddel        3.200  3.340  - 
Bank- en rentekosten         1.711  1.500  1.461 
                
Totaal lasten           167.470  187.204  185.558 
                
 
Doelbestedingspercentage van de baten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten     71,6%  53,4%  43,6% 
 
Doelbestedingspercentage van de lasten: 
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten     63,9%  50,5%  35,9% 
 
Fondsenwervingspercentage: 
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving   15,2%  9,8%  6,0% 
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2.4  Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  
 
2.4.1  Algemene grondslagen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor “Richtlijn Fondsenwervende Instellingen” van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de or-
ganisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  
 
2.4.2  Vergelijkende cijfers 
 
De waarderingssytematiek van de Bijbeluitgaven is met ingang van 2011 gewijzigd. Deze worden met 
ingang van dat jaar gewaardeerd tegen de aanschafwaarde. In vorige jaarrekeningen werd de waarde 
van de Bijbeluitgaven nog als "pro memorie" opgenomen op de balans. Voortschrijdend inzicht in com-
binatie met regelgeving vanwege onder andere het Centraal Bureau Fondsenwerving leidden tot deze 
gewijzigde manier van waarderen. De cijfers over 2010 zijn aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk 
te maken. Zowel de "Voorraden" als de "Bestemmingsreserve Bijbeluitgaven"zijn derhalve verhoogd met 
€ 104.871, zijnde de totaal gewaardeerde Bijbeluitgaven. 
 
2.4.3  Algemene grondslagen van waardering 
 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
2.4.4  Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaar-
deerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde 
afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een per-
centage van deze verkrijgingsprijs. 
 
2.4.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
(geamortiseerde) kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaar-
heid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
2.4.6  Reserves en fondsen 
 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves 
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed 
moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit be-
treft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen. 
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Grondslagen van resultaatbepaling 
 
2.4.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-
grondslagen. 
 
2.4.8  Baten 
 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 
 
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap be-
trouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden 
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.  
 
Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 
 
2.4.9  Lasten 
 
Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bijdragen en uitvoeringskosten. 
 
2.4.10  Personeelsbeloning 
 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, 
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 
 
De vereniging hanteert een toegezegde bijdrage pensioenregeling. De toegezegde bijdragen worden 
afgedragen aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract. 
 
2.4.11 Kostentoerekening 
 
De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën: 
 
Kostensoort  Toerekening 
 
Personeelskosten  65% aan doelstelling 
  10% aan fondsenwerving 
  25% aan beheer en administratie 
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2.5  Toelichting op de balans 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
2.5.1  Materiële vaste activa 
 
De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat: 
 
       Vervoermiddel  Totaal 
           
                                    €           € 
Stand per 1 januari 2011 
Aanschafwaarde        16.700  16.700 
Cumulatieve afschrijvingen       -  - 
           
        16.700  16.700 
           
 
Mutaties boekjaar 2011 
Investeringen        -  - 
Desinvesteringen        -  - 
Afschrijvingen        -3.200  -3.200 
Afschrijving desinvesteringen       -  - 
           
        -3.200  -3.200 
           
 
Stand per 31 december 2011 
Aanschafwaarde        16.700  16.700 
Cumulatieve afschrijvingen       -3.200  -3.200 
           
        13.500  13.500 
           
 
Deze activa zijn in gebruik voor de bedrijfsvoering. 
 
Op duurzame gebruiksgoederen met een aanschafwaarde boven € 1.500 wordt afgeschreven. Activa 
met een lagere aanschafwaarde worden in het jaar van aanschaf ten laste gebracht van de exploitatie. 
De activa op de balans zijn opgenomen tegen de boekwaarde; dat is de aanschafprijs minus de af-
schrijvingen. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%, zodat de activa in vijf jaar zijn afgeschreven. 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 

2.5.2  Voorraden 
 
De voorraad Bijbeluitgaven is opgenomen tegen de aanschafprijs. De waarde van de voorraad per 31 
december 2010 bleek niet juist te zijn vastgesteld en is nu berekend vanuit de voorraad per 31 decem-
ber 2011, vermeerderd met de aantallen geplaatste Bijbeluitgaven tijdens het kalenderjaar 2011. De 
voorraden zijn opgeslagen bij uitgeverij Jongbloed BV, Marktweg 73-A te Heerenveen en in garagebox 
nr. 12, gelegen achter Haaswijkweg 52 te Dordrecht. 
 

Soorten Bijbeluitgaven 2011 2011 2010 Voorraad 
    Voorraad Geplaatst gecorrigeerd 
Hotelbijbel   4.671 13.800 18.471 
Ziekenhuisbijbel   9.394 2.750 12.144 
Kostbare Tijd   10.238 1.262 11.500 
Totaal   24.303 17.812 42.115 
 
Volgens de bestendige gedragslijn is betreffende de hotel- en ziekenhuisbijbel de in eerdere jaren ge-
bruikte vervangingswaarde als stuksprijs aangehouden. Betreffende het boekje Kostbare Tijd is als 
stuksprijs de in 2010 betaalde aanschafprijs aangehouden. De prijs per Bijbeluitgave ad. € 13,50, ge-
noemd in acties als: "adopteer een Bijbel", is veel hoger dan de hier gewaardeerde stuksprijs. Dit hoge-
re bedrag is namelijk inclusief de kosten van het verspreiden en het controleren op de blijvende aan-
wezigheid van de Bijbeluitgaven. Ook zijn hierin begrepen de kosten van fondswerving en beheer en 
administratie. Terwijl de aanschafprijzen van de verschillende Bijbeluitgaven wat van elkaar verschil-
len is vanwege de duidelijkheid in de fondswerving een gemiddelde eenheidsprijs aangehouden. 
 

Soorten Bijbeluitgaven 2011 2010 Gewaardeerde 2011 2010 
    Aantal Aantal stuksprijs Bedrag Bedrag 

Hotelbijbel   4.671 18.471 € 2,93 13.686 54.120 
Ziekenhuisbijbel   9.394 12.144 € 2,02 18.976 24.531 
Kostbare Tijd   10.238 11.500 € 2,28 23.343 26.220 
Totaal   24.303 42.115 

 
56.005 104.871 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 
              2011        2010 
            
                      €           € 
2.5.3  Vorderingen 
 

Vooruitbetaalde factuur vervoermiddel     -  16.700 
Vooruit geïncasseerde software en wegenbelasting   895  - 
Te ontvangen rente     9.547  6.735 
Overige vorderingen     16  372 
         
Saldo per 31 december     10.458  23.807 
         
 

2.5.4  Liquide middelen 
 

Rekening courant      22.944  16.908 
Spaarrekeningen      219.713  264.042 
Keuzedeposito      175.000  101.904 
Pensioenrekening      48.633  50.361 
         

Saldo per 31 december     466.290  433.215 
         
 

Bij de ING zijn drie rekeningen courant ondergebracht. De gezamenlijke saldi per 31-12-2011 zijn 
€ 22.944. De spaarrekeningen bestaan uit een Zakelijke Bonus Spaarrekening bij de ING met rekening-
nummer 53.98.98 ad. €  121.892 tegen een jaarrente van 2,2% en een Spaar-op-maatrekening bij de 
RegioBank met rekeningnummer 96.02.10.814 ad. €  97.821 tegen een jaarrente van 2,8%. De percen-
tages gelden per 31 december 2011. De deposito met rekeningnummer 880.26.52.384 ad. € 175.000 is 
eveneens ondergebracht bij de Regiobank. De looptijd is van 13-12-2011 tot 13-12-2012 en geeft een 
jaarrente van 3,25%. De pensioenrekening vormt een pensioenvoorziening voor een voormalig werkne-
mer. Deze rekening met rekeningnummer 96.02.10.808 is ook ondergebracht bij de Regiobank en per 
31-12 2011 is hiervan de jaarrente 2,8%. 
              2011        2010 
            
                      €           € 
PASSIVA 
 

2.5.5  Reserves 
 

Continuïteitsreserve 
Saldo per 1 januari   76.944  76.944 
Overboeking van algemene reserve   23.998  - 
        
Saldo per 31 december    100.942  76.944 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
De continuïteitsreserve wordt aangehouden ter dekking van de kosten voor het geval de inkomsten 
onverhoopt zouden teruglopen. Het bestuur streeft naar een niveau van in ieder geval de normaliter te 
verwachten totale kosten binnen een vol kalenderjaar. In verband met het opheffen van de vrije reser-
ve aan het einde van het boekjaar (zie ook hieronder) is de continuïteitsreserve in 2011 (eenmalig) 
verhoogd met het saldo van de vrije reserve. 
             2011        2010 
           
                      €           € 
 
Bestemmingsreserves 
Saldo per 1 januari   384.367  226.426 
Toevoeging i.v.m. geplaatste Bijbels   -  41.749 
Toevoeging reserve per 31-12-2009   -  11.321 
Toevoeging waarde Bijbeluitgaven   -  104.871 
        
Saldo per 31 december    384.367  384.367 
        
 
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt weer te geven: 
 
        Saldo   toegevoegde   vrijgevallen      Saldo 
    01-01-2011    reserves      reserves   31-12-2011 
           
          €           €           €           € 
 
Bijbeluitgaven    384.367  -  -  384.367 
           
Saldo per 31 december   384.367  -  -  384.367 
           
 
Deze reserve werd gevormd ter financiering van de toekomstige aankoop van Bijbels. Tot en met boek-
jaar 2010 werd de aanschafwaarde van de in het boekjaar geplaatste Bijbeluitgaven toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve Bijbeluitgaven. Verder werd jaarlijks 5% van de waarde van de reserve per 31 
december van het voorgaande boekjaar gedoteerd aan deze reserve. De bestemmingsreserve is in 2011 
eenmalig verhoogd met de totale waarde van de Bijbeluitgaven en in verband daarmee is, om boek-
houdkundige redenen, deze reserve ook op de eindbalans 2010 met de toenmalige waarde verhoogd. De 
bestemmingsreserve wordt vanaf 2011 dan ook uitsluitend beïnvloedt door de aankoop van nieuwe Bij-
beluitgaven. De waarde van de geplaatste Bijbeluitgaven zal dan ook niet meer ten laste van de be-
stemmingsreserve worden gebracht, maar ten laste van de exploitatie komen via de lastenrekening 
"Besteed aan doelstelling (geplaatste Bijbeluitgaven)". 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
             2011        2010 
           
                      €           € 
 
Algemene reserve 
Saldo per 1 januari   42.003  74.758 
Onttrekking i.v.m. herdruk Kostbare Tijd   -  -23.042 
Onttrekking i.v.m. exploitatietekort   -18.005  -9.713 
Overboeking saldo naar continuïteitsreserve   -23.998  - 
        
Saldo per 31 december    -  42.003 
        
 
De algemene reserve vormde tot en met 2010 het eigen vermogen van de vereniging. De exploitatie-
winsten en -verliezen werden ten gunste of ten laste van deze reserve geboekt. Volgens de ANBI en 
CBF regels mogen niet meer reserves worden aangehouden dan nodig voor het realiseren van de doel-
stelling. Een algemene of vrije reserve is daarom niet meer passend, temeer daar er al een continuï-
teitsreserve is gevormd. Vandaar dat de laatste reserve is verhoogd met het saldo uit de algemene 
reserve. 
             2011        2010 
           
                      €           € 
2.5.6  Pensioenvoorziening 
 
Saldo per 1 januari   51.638  53.015 
Ontvangen rente   1.305  1.631 
Onttrekking boekjaar   -3.008  -3.008 
Correctie betreffende 2010   3  - 
        
Saldo per 31 december    49.938  51.638 
        
 
De pensioenvoorziening staat op een aparte rentedragende rekening. De voorziening is gewaardeerd op 
basis van de waarde in het economisch verkeer. Deze is bepaald aan de hand van een offerteaanvraag 
bij een verzekeraar per 21 juli 2006. Jaarlijks wordt de uitkering aan de voormalig werknemer ten laste 
van de voorziening gebracht. De rente op de met de voorziening corresponderende rentedragende 
bankrekening wordt ten gunste van de pensioenvoorziening gebracht. 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 
 
             2011        2010 
           
                      €           € 
2.5.7  Belastingen en sociale lasten 
 
Af te dragen loonheffing   5.712  2.947 
       
Saldo per 31 december   5.712  2.947 
       
 
2.5.8  Overige kortlopende schulden 
 
Reservering vakantietoeslagen     2.186  1.440 
Bankkosten 4e kwartaal     411  p.m. 
Raming accountantskosten     1.975  2.400 
Te betalen kosten medewerker     722  - 
Diversen      -  154 
         
Saldo per 31 december     5.294  3.994 
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2.6  Toelichting op de baten 
 
     Realisatie    Begroting    Realisatie 
        2011       2011       2010 
         
            €           €           € 
BATEN 
 
2.6.1  Baten uit eigen fondsenwerving 
 
Giften van leden en donateurs   118.050  131.561  114.746 
Giften van kerken en geloofgemeenschappen *  21.992  21.788  23.531 
Giften eenmalig    519  1.000  1.638 
Nalatenschappen    -  -  1.843 
          
   140.561  154.349  141.758 
        
 
*In het volgende overzicht zijn deze giften gespecificeerd: 
 

Namen kerken en geloofsgemeenschappen 2011 aantal 2010 aantal 2011 bedrag 2010 bedrag 

Protestantse Kerk in Nederland 81 95 13.938 14.019 

Vergadering van Gelovigen 9 7 2.672 1.645 

Gereformeerde Gemeenten 26 30 2.275 2.720 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 18 14 1.415 1.838 

Nederlands Gereformeerde Kerken 3 4 563 688 

Christelijke Gereformeerde Kerken 5 8 475 1.023 

(Vrije) Evangelische Gemeenten 3 2 399 241 

Overigen   2 8 255 1.357 

Totaal   147 168 21.992 23.531 
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2.6  Toelichting op de baten 
 
2.6.2  Overige baten 
     Realisatie    Begroting    Realisatie 
        2011       2011       2010 
         
            €           €           € 
 
ING Zakelijke Bonus Spaarrekening    2.970  2.461  3.416 
RegioBank Spaar-op-maatrekening    5.616  5.094  6.904 
RegioBank Keuzedeposito    280  -  - 
Overige baten    38  15.000  725 
           
    8.904  22.555  11.045 
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2.7  Toelichting op de lasten  
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
          2011       2011       2010 
          
             €           €           € 
 
2.7.1  Besteed aan doelstelling (geplaatste  
Bijbeluitgaven) 
 

Hotelbijbel     40.434  71.815  35.746 
Ziekenhuisbijbel     5.555  5.050  6.004 
Kostbare Tijd     2.877  -  - 
Toevoeging 5% bestemmingsreserve     -  49  11.321 
           
    48.866  76.914  53.071 
         
 
De reeds aangegeven gewijzigde systematiek inzake de waardering van de Bijbeluitgaven is er de oor-
zaak van dat met ingang van 2011 bij de besteding aan de doelstelling ook de aanschafprijs van de 
boekjes Kostbare Tijd worden meegenomen. Het loslaten van de jaarlijkse extra toevoeging van 5% van 
de reserve van de stand van de "Bestemmingsreserve Bijbeluitgaven" per 31 december van het voor-
gaande jaar is tevens onderdeel van deze wijziging. 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
          2011       2011       2010 
          
             €           €           € 
 
2.7.2  Publiciteit en communicatiekosten 
 
Mailings    16.596  17.624  17.236 
Adressenaankoop    880  -  - 
Promotiemateriaal    911  -  890 
Presentatiekosten    411  15.085  - 
          
  18.798  32.709  18.126 
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2.7  Toelichting op de lasten (vervolg) 
 
      Realisatie    Begroting    Realisatie 
          2011       2011       2010 
          
             €           €           € 
 
2.7.3 Personeelskosten 
 

Lonen en salarissen    57.910  37.600  47.894 
Sociale lasten     8.910  8.500  7.589 
Pensioenlasten     5.176  6.200  3.720 
Overige personeelskosten    8.916  9.434  10.473 
           
   80.912  61.734  69.677 
          
 
Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar 2011 bedroeg 1,4 (2010: 1,4). 
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2.8  Ondertekening 
 
Vastgesteld en goedgekeurd te Amersfoort op 22 mei 2012. 
 
 
________________ _______________ 
B.W. Kraaijeveld Ir. W.V. Struik 
Voorzitter Penningmeester 
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Bijbelvereniging voorheen De Nederlandse Gideons 
Copernicusstraat 17 
3772 VC BARNEVELD 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Bijbelvereniging, voorheen De Nederlandse 
Gideons, te Barneveld gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de 
staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de Vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in 
overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van 
werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt 
de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn 
in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Bijbelvereniging, voorheen De Nederlandse Gideons, per 31 december 2011 en van het 
resultaat over 2011 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 3 april 2012. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
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Begroting 2012 
      Begroting   Realisatie      Begroting 
           2012       2011       2011 
            
             €           €           € 
 
BATEN 
 
Eigen fondsenwerving     154.200  140.561  154.349 
Rentebaten     9.100  8.866  7.555 
Overige baten     200  38  15.000 
           
Totaal baten      163.500  149.465  176.904 
          
 
LASTEN 
 
Doelstelling 
Besteed aan de doelstelling     110.209  101.459  76.914 
Voorlichting     10.450  5.582  17.624 
           
      120.659  107.041  94.538 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Kosten werving baten 
Kosten eigen fondsenwerving     20.627  21.307  15.085 
     ---------------- ----------------  --------------- 
Beheer en administratie 
Kosten van beheer en administratie     38.042  39.122  77.582 
     ---------------- ----------------  --------------- 
           
Totaal lasten      179.328  167.470  187.205 
          
 
Resultaat      -15.828  -18.005  -10.301 
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Toelichting op de begroting 2012 met de vergelijkende cijfers 
 
Baten 
 
De doelbijdrage ad. € 15.000, die voor 2011 was begroot, betrof een toegezegde bijdrage van een 
stichting met betrekking tot het Bijbeladoptieplan. De toezegging had betrekking op 
drie achtereenvolgende jaren, maar werd later ingetrokken en is dus voor 2012 niet begroot. 
 
Lasten 
 
In de begroting 2011 is geen rekening gehouden met het toerekenen van een gedeelte van 
de personeelskosten aan de doelstelling. Vandaar dat deze laatste post te laag is begroot.  
 
Ook het te hoog begroten voor 2011 van de kosten van beheer en administratie vindt voornamelijk zijn 
oorzaak in het feit dat geen rekening is gehouden met de uitsplitsing van de personeelskosten 
aan diverse kostensoorten. 
 
De kosten fondswerving waren, in combinatie met de voorlichtingskosten, voor 2011 hoger begroot 
vanwege verwachte hogere uitgaven met betrekking tot het Bijbeladoptieplan, waarvoor het 
de bedoeling was de doelbijdrage in dat jaar als inkomstenbron te gebruiken. Aangezien de doelbijdra-
ge niet wordt verstrekt, zullen ook de hogere uitgaven niet worden gedaan en zijn de kosten voor 2012 
begroot naar ongeveer het niveau van de uitgaven in 2010, zij het dat de verdeling onderling is gewij-
zigd. 




