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1. Voortgang van het werk
Het jaar 2008 stond in het teken van het 12e lustrum 
dat we vierden met de uitgave van het boekje “Kostba-
re Tijd”. Dit bevat een verzameling van bijbelpassages 

uit zowel het Oude als Nieuwe Testament die bemoedigt in moeilijke 
tijden. In het bijzonder voor hen die weten voor het einde van hun 
leven te staan. De uitgave is kleurig geïllustreerd met aquarellen van de 
Friese kunstenares Aafk e Holman.

In oktober, op een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam werd het eerste 
exemplaar aangeboden aan Jhr dr P.A.C. Beelaerts van Blokland, voorzit-
ter van de werkgroep Palliatieve Zorg.
We zijn God dankbaar dat we zo lang mogen bestaan en de mogelijkheid 
kregen om dit boekje uit te geven. Onze dank gaat uit naar iedereen die 
door zijn of haar bijdrage dit mogelijk maakte.

Naast de jubileumuitgave Kostbare Tijd verspreiden we het Nieuwe 
Testament in het Nederlands en de drie “moderne” talen Duits, Engels 
en Frans. Deze uitgave is bestemd voor plaatsen waar (ook) buitenlandse 
gasten komen. Verder is er een uitgave van het Nieuwe Testament met 
Psalmen in de Nederlandse Taal (NBV). Deze uitgave is dunner en heeft  
een wat groter lettertype zodat het voor ziekenhuispatiënten in bed beter 
te hanteren is.
Het aantal bijbelgedeelten dat we plaatsten was dit jaar hoger dan ooit:
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Deze getallen zijn exclusief incidentele verstrekkingen en donaties aan de Belgische 

Gideons

Dit hoge aantal is vooral te verklaren doordat eind 2006 
nieuwe uitgaven van zowel de “hotelbijbel” als de “zie-
kenhuisbijbel” verschenen. Deze uitgaven hebben een 
modern en fris voorkomen, wat voor veel afnemers 
aanleiding was om de aanwezige uitgaven in te ruilen voor 
nieuwe. We mogen hopen dat ook bezoekers de nieuwe 
verschijningsvorm waarderen en Gods Woord ter hand 
nemen. Het aantal bijbelgedeelten dat nu uit staat is dan 
ook minder gestegen dan de verstrekkingen op het eerste 
gezicht zouden doen vermoeden.

Overzicht van 
de locaties, 2008 
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Nwe Testament 4 talig (“hotelbijbel”) 21.309 15.560 7.772 10.828

Nwe Testament met Psalmen Nederlandse taal 
(“ziekenhuisbijbel”) 3.358 3.995 3.122 200

Kostbare tijd 267

 Totaal 24.934 19.555 10.894 11.028
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Het aantal locaties waar de boeken liggen bevestigt dit beeld:

Wel komt hierin tot uitdrukking het zwaardere accent dat op ziekenhui-
zen, of verzorgingsinstellingen in het algemeen, is gelegd.

Overzicht van 
de locaties, 2008 
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geregistreerd op 1 januari 2.373 186 512 96 3.167

opgeheven -32 -1 -4 -37

geweigerd / niet zinvol -35 -1 -3 -39

  

nieuw bezocht/eerste plaatsing 65 29 1 95

  

geregistreerd op 31 december 2.371 184 534 97 3.186

Overzicht van 

geplaatste Bijbels, 
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geregistreerd op 1 januari 105.277 24.295 28.218 6.737 164.527

ingenomen/afgekeurd -7.946 -1.470 -195 -9.611

verdwenen -9.488 -1.267 -1.867 -94 -12.716

bijgeplaatst/vervangen   

Viertalig 15.924 2.480 177 100 18.681

Nederlandstalig 1.735 215 564 200 2.714

Kostbare tijd 20 170 190

nieuw geplaatst  

Viertalig 2.546 72 10 2.628

Nederlandstalig 16 618 10 644

Kostbare tijd 77 77

geregistreerd op 31 december 108.084 24.253 27.834 6.963 167.134
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2. Programma voor 2009
Ook in 2009 zal de nadruk liggen op het normale werk: 
het bezoeken van locaties waar we Bijbels kunnen plaat-
sen. In vier jaar tijd willen we iedere locatie bezoeken. 

We controleren locaties waar al Bijbels zijn geplaatst: zijn de boeken 
nog aanwezig en in goede staat? Waar nodig worden Bijbels vervangen 
en aangevuld. Nieuwe locaties worden bezocht om na te gaan of daar 
Bijbels geplaatst kunnen worden.
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3.Bijbelverspreiding in het buitenland
In België is onze zustervereniging De Belgische Gide-
ons werkzaam. De secretaris is de heer J.B.M. Vanhees, 
Oude Molenstraat 133, 2400 Mol, België, 

e-mail: jan.vanhees@edpnet.be; www.gideons.be. Hoewel wij geen orga-
nisatorische band hebben, konden wij De Belgische Gideons meermalen 
helpen met exemplaren van onze hotel- en ziekenhuisbijbel, die u dus 
ook in een aantal Belgische hotels kunt aantreff en. In Nederland gegeven 
bijdragen voor de Bijbelverspreiding, met de toevoeging: “voor de Belgi-
sche Gideons”, zijn hier fi scaal aft rekbaar.

Sinds 1984 is in Nederland de vereniging Th e Gideons International 
actief. Dit is een vanuit Amerika aangestuurde en gesubsidieerde vereni-
ging. Volgens hun reglementen mogen ze niet samenwerken met andere 
organisaties. Er is dan ook geen organisatorische band.
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4. Financieel
De fi nanciële cijfers zijn op een nieuwe manier bere-
kend. Het uitgebreide jaarverslag is bij het secretariaat 
op te vragen en zal op de website geplaatst worden. Voor 

wie daarin geïnteresseerd is zijn ook de cijfers beschikbaar berekend op 
de oude manier.

Activa 31-12-2008 31-12-2007

Materiële vaste activa 3.800

Vorderingen 7.383 1.083

Spaarrekeningen/liquide middelen 348.198 315.842

355.581 320.725

Passiva

Reserves en fondsen:

   Continuïteitsreserve 76.944 76.944

   Bestemmingsreserve aankoop Bijbels 166.524 87.969

   Bestemmingsreserve Lustrum 39.992

   Vrije Reserve 52.399 57.406

295.866 262.310

Pensioenvoorziening 53.368 54.109

Vooruit ontvangen en te betalen 6.347 4.306

355.581 320.725
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Staat van baten en lasten 

Ter toelichting op deze cijfers diene het volgende:
a. Baten
De bijdragen die we ontvingen van hen die ons regelmatig steunen 
waren fl ink hoger dan in 2007. Dit houdt direct verband met het extra 
rondschrijven dat in mei uitging om de uitgave van Kostbare Tijd moge-

Baten 2008 2007

Uit eigen fondsenwerving 161.855 136.173

Vrijval best. reserve lustrum 30.209 16

Baten uit beleggingen 12.258 5.215

Overige baten 48 2.584

Som der baten 204.370 143.988

Lasten 
Besteed aan doelstelling

Bijbelverspreiding 92.702 61.326

-

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 19.321 10.674

Beheer en administratie

kosten beheer en administratie 28.582 28.738

Som der lasten 140.605 100.738

Toevoeging / ontrekking aan: 
Best. reserve aankoop Bijbels 78.555

Best. reserve lustrum -9.783

Vrije reserve -5.006

63.765
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lijk te maken. Gezien het positieve resultaat van twee mailings per jaar 
wordt overwogen dit vaker te doen.

De bijdragen van de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen 
waren in het jaar 2008: 

De bijdragen van kerken en geloofsgemeenschappen  bleef ongeveer 
hetzelfde als in 2007. Maar over een langere periode bekeken, vertonen 
die bijdragen een dalende trend. Wanneer het indexcijfer 1999 op 100 
gesteld wordt is de bijdrage van de PKN-gemeenten nog maar 45%, die 
van de overigen 98%. Dit is te verklaren doordat de Gereformeerde Ker-
ken een advieslijst voor goede doelen kenden waarop onze vereniging 
steeds op de eerste of tweede plaats stond. Bij het tot stand komen van de 
Protestantse Kerk in Nederland verdween deze lijst. We hoopten dat de 

 2008 2007 2008 2007
 aantal aantal € €

Prot. Kerk Nederland 73 90 12.248 15.719

Gereformeerde Gemeenten 24 22 4.553 1.647

Hersteld Hervormde Kerk 2 1 400 250

Gereformeerde Kerken 
Vrijgemaakt 10 8 1.123 600

Gereformeerde Gemeenten 22 24 1.647 1.953

Chr Gereformeerde Kerken 4 3 301 480

Nederlands Gereformeerde Kerken 6 7 593 1.194

Vergadering van Gelovigen 8 6 1.604 1.165

Bond Vrij Evangelische 
Gemeenten 1 1 50 192

Andere gemeenschappen 7 5 1.413 1.253

 157 167 23.932 24.453
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PKN ons tegemoet zou komen door ons foldermateriaal mee te nemen 
in hun mailings naar de gemeenten toe, of de actuele adressen van de 
plaatselijke gemeenten te verstrekken, maar helaas werd die medewer-
king niet gegeven.

b. Lasten
Aan de lasten kant valt het hoge bedrag op dat gereserveerd moet 
worden om t.z.t. de nieuwe uitgaven te drukken. Op termijn kan dit 
betekenen dat er een fi nancieringsprobleem ontstaat zodra we moeten 
herdrukken, en dat zou al over twee of drie jaar het geval kunnen zijn.

c. Algemeen
Reeds een aantal jaren zijn de structurele inkomsten (bijdragen van 
regelmatige steungevers en kerken) onvoldoende om de lasten te dekken. 
Incidentele inkomsten kunnen soms uitkomst bieden, maar hierop kan 
geen beleid gebouwd worden.
Het bestuur overweegt daarom naast het gebruikelijke ene rondschrijven 
per jaar in september, ook in mei een steunverzoek te doen.
Andere initiatieven (advertenties in bladen, een bijsluiter bij een kerke-
lijk tijdschrift , genereren van aandacht in de pers, plaatsen van folders 
bij een evangelische boekhandel) lijken wellicht meer naamsbekendheid 
op te leveren, maar weinig of geen nieuwe contacten die ook fi nancieel 
bijdragen.
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5. Gift en en de fi scus
De fi scus heeft  onze vereniging erkend als zogenaamde 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) d.w.z. dat 
gift en aan de vereniging aft rekbaar zijn voor de belasting. 

Bij uw leven zijn gewone gift en aft rekbaar voor de inkomstenbelasting 
voorzover zij tezamen 1% van het verzamelinkomen vóór persoonsge-
bonden aft rek met een minimum van € 60 overtreff en (tot maximaal 
10% van uw verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aft rek). Uw giro- 
of bankafschrift  geldt als wettig bewijs van uw bijdrage.
Via de notaris vastgelegde periodieke (dat wilzeggen voor een aantal 
achtereenvolgende jaren toegezegde) schenkingen in de 
vorm van een vast bedrag, geven een onbeperkte aft rek-
baarheid. 

Uw wensen omtrent uw nalatenschap kunt u via de 
notaris vastleggen in een testament. U kunt daarbij onze 
vereniging benoemen tot erfgenaam of legataris. Een erf-
genaam ontvangt een bepaald deel van uw nalatenschap. 
Een legataris ontvangt een vastgesteld bedrag, een legaat.
Wanneer onze vereniging door u als erfgenaam of als le-
gataris wordt benoemd, dan geldt een 0% belastingtarief. 
De notaristelefoon (0900-3469393) kunt u raadplegen bij vragen.
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6. Bestuur
De heer Verhagen was aft redend, en volgens de statuten 
nier herkiesbaar. In zijn plaats werd op de jaarvergade-
ring de heer R. Petri gekozen als bestuurslid en de vice 

voorzitter, de heer B.W. Kraaijeveld, werd gekozen als voorzitter. De 
daardoor ontstane vacature van vice voorzitter werd opgevuld door de 
heer Van Hoepen.

De bestuurssamenstelling is per 31 december 2008 als volgt:
 De heer B.W. Kraaijeveld (Zierikzee) voorzitter
 Prof. dr. M.A. van Hoepen RA (Sommelsdijk) vice voorzitter
 Drs. J. van Bolhuis (Wildervank) secretaris
 Ir. W.V. Struik(Den Haag) penningmeester

Leden:
 Mevrouw I. Develing-Pieterman (Zwartebroek)
 Mevrouw A. van der Kolk-Sierksma (Hoogland)
 Mevrouw dr. J.G. Mooi (Hoogmade)
 Drs. R.Petri (te Barneveld)
 Dhr. W. Uittenbogaard (Noordgouwe)
 Drs. J.H. Verheij (Leiden)

In het bestuur zijn zes verschillende denominaties verenigd. Alle leden 
hebben op persoonlijke titel zitting.
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Aan: Bijbelvereniging v.h. De Nederlandse Gideons te ‘s-Gravenhage

Bijlage 1: ACCOUNTANTSVERKLARING 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2008 van Bijbelvereniging v.h. De Neder-
landse Gideons te ‘s-Gravenhage bestaande uit de balans per 31 december 2008 en de winst-en-
verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

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, in overeenstemming met RJ 650: 
Fondsenwervende instellingen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken 
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen 
van aanvaardbare grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en het maken van schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. Dien-
overeenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn 
wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zeker-
heid 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 jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk-
zaamheden is afh ankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder 
begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opma-
ken van en getrouw weergeven in de  jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne 
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerk-
zaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben 
een oordeel te geven over de eff ectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vereniging. 
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste 
grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur 
van de entiteit heeft  gemaakt, 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 als 
basis voor ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft  de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van het vermogen van Bijbelvereniging v.h. De Nederlandse Gideons te ‘s-Gravenhage per 31 
december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met RJ 650: Fondsenwer-
vende instellingen.

Verklaring betreff ende andere wettelijke voorschrift en en/of voorschrift en van regelgevende in-
stanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de enkelvoudige jaar-
rekening zoals  vereist in artikel 2:391 lid 4 BW

Leiden, 8 juli 2009

Berveling Accountants & Adviseurs B.V.
Drs. J. Berveling RA
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Bijlage 2: Comité van aanbeveling
Mr. A.A.M. van Agt, oud-minister-president | Prof. dr. A. Baars, hoogleraar Th eol. 

Universiteit der Chr. Gereformeerde Kerken | Mr. drs. L.C. Brinkman, oud-lid van de 

Tweede kamer voor het CDA, voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, AVBB | 

Dr. G.J. van Butselaar, voorzitter Chaplaincies International Students in the Netherlands 

(CHAINS); algemeen secretaris International Association for  Mission Studies (IAMS) | 

Anne van der Bijl, oprichter Open Doors | Dr. G.H. van de Graaf, oud-praeses Generale 

Synode Nederlandse Hervormde Kerk | Dr. Ir. J. van der Graaf; oud-studiesecretaris 

Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk | Commissioner W. van der 

Harst, territoriaal leider van het Oost-Europese territorie Leger des Heils | Drs. J. Hoek-

sema, voorzitter Unie voor Christelijk Onderwijs | H. Hofstede, oud-voorzitter Christe-

lijk Nationaal Vakverbond, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA) | Mevrouw 

J.G. Kraaijeveld-Wouters, oud-burgemeester van de gemeente Hilversum | Mevrouw J. 

van Leeuwen, o.m. oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA), Voorz. I.Z.A. 

Zorgverzekeraar voor Ambtenaren, oud-voorzitter bestuur Sociale Verzekerings Bank | 

Mr. H.P. Medema, uitgever en publicist | Prof. dr. W.J.Ouweneel, bedienaar des Woords, 

oud-docent Evangelische Hogeschool, medewerker Evangelische Omroep; hoogleraar 

Universiteit Potchefstroom | Drs. A.W. Overwater, oud-voorzitter Raad van Bestuur 

Bührmann-Tetterode N.V. | Ds. L.W.Ch. Ruijgrok, predikant in de Hersteld Hervormde 

Kerk | G.J. Schutte, oud-lid Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond | Prof. 

dr. ir. E.Schuurman, oud-hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte aan de Universiteiten 

te Delft , Eindhoven en Wageningen, lid Eerste Kamer (Christen Unie) | D. Terpstra, oud-

voorzitter Christelijk Nationaal Vakverbond, voorzitter HBO-raad, voorzitter ICCO | Mr. 

C. van Veen, oud-voorzitter NCW | Ds. A. van der Veer, voorzitter Evangelische Omroep 

| Prof. dr. W.H. Velema, emeritus-hoogleraar Th eol. Universiteit der Chr. Gereformeerde 

kerken | Drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond tot verbrei-

ding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland,, eindredac-

teur De Waarheidsvriend | Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond



Pagina 17



Pagina 18

Aanbieding Kostbare Tijd aan Jhr dr P.A.C. Beelaerts van Blokland, 
voorzitter van de werkgroep Palliatieve Zorg door de voorzitter.

Henk Kamminga overhandigt een aantal exemplaren van Kostbare Tijd 
mw Gerkema, geestelijk verzorgster in het hospice Kuria te Amsterdam.
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Lustrum bijeenkomst, toespraak Jhr dr P.A.C. Beelaerts van Blokland, 
voorzitter van de werkgroep Palliatieve Zorg

Lustrum bijeenkomst, Jhr dr P.A.C. Beelaerts van Blokland, met de Aafk e 
Holman die de illustraties in Kostbare Tijd leverde.



Gegarandeerd goed zonder subsidie!
In ons land zijn er allerlei fi nanciële regelingen waarvan instanties gebruik kunnen maken. Onze vereniging krijgt 

geen subsidie. We zijn aan niemand iets verplicht, behalve aan u die ons elk jaar steunt. Ook nu doen we weer een 

beroep op u om ons werk mogelijk te blijven maken. We hoeven u er vast niet van te overtuigen: geen geld, geen 

Bijbels...

Meer steun maakt meer mogelijk
Aan de voortdurende verspreiding van de Bijbel - elk jaar zo’n 12.000-15.000 - zijn uiteraard kosten verbonden. 

Uw jaarlijkse vaste bijdrage stelt ons daartoe in staat. Voor 13,50 euro geven wij namens u een Bijbel weg. 

Het staat u vrij om meerdere keren per jaar of elke maand een vast bedrag over te maken. Andere opties zijn een 

legaat of een erfenis. Hoe meer u bijdraagt, hoe meer we kunnen doen... We danken u opnieuw hartelijk voor uw 

betrokkenheid!

Doelstelling
Het doel van de vereniging is de blijvende aanwezigheid van het Evangelie door gratis verspreiding in hotels, 

motels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, gevangenissen en op schepen.

De Bijbelvereniging voorheen De Nederlandse Gideons heeft  volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in 
het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ‘s-Gravenhage, onder nr. V 407.494. 
De Vereniging is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en houdt kantoor te Wildervank. De Vereniging is erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling en gift en zijn daarom aft rekbaar voor de belasting.

Colofon
Bijbelvereniging v/h De Nederlandse Gideons
Grote Zilverreiger 27, 9648 DL  Wildervank
Tel. 0598 63 31 85
Website: www. bijbelvereniging.nl
E-mail: info@bijbelvereniging.nl
Postbank nr. 53 98 98
ING Bank ‘s-Gravenhage, nr. 66 74 60 470
Beide rekeningen ten name van Bijbelvereniging 
v/h De Nederlandse Gideons te Wildervank


