
Jaarverslag 2009

Met de Bijbel 
onderdak!

•  Van de geestelijke verzorging vanuit een me-

disch universitair ziekenhuis:

“De ervaring leert dat ernstig zieke mensen 

erg blij zijn met “Kostbare tijd”. Echt een gewel-

dige uitgave!”

• Van een ander ziekenhuis: 

“Enige tijd geleden hebben we via de Bijbel-

vereniging een doos boekjes Kostbare Tijd 

ontvangen. Het blijkt een zeer bruikbaar boekje 

te zijn en heel geschikt om in voorkomende 

gevallen te kunnen geven aan patiënten of aan 

hen die moeten waken bij een dierbare.”

•  Reactie van een gast aan een hotel, geplaatst 

op internet: 

“De mensen waren erg aardig. Ik miste de hotel-

bijbel in het nachtkastje; het licht om bij te lezen 

was behalve bij de bedlampjes niet geweldig; 

de inrichting vond ik wat karig, alles was er wel 

maar iets meer sfeer mag wel. Een waterkoker 

met thee en koffi ezetmogelijkheid vind je meest-

al wel op de kamers tegenwoordig.”

• Van een manager van een groot hotel: 

“We hebben nog voldoende Bijbels. Op alle 

kamers ligt er één en we hebben nog reserve. 

De Bijbels zijn (helaas, wat mij persoonlijk 

betreft) nog in goede staat. Het zou fi jn zijn als 

hier meer in gelezen zou worden. Hartelijke groet 

en Gods zegen voor uw organisatie.”

• Het waddeneiland Vlieland met ongeveer 

15 hotels:

Het laatste bezoek dateerde uit 2005, dus stond 

het in de planning de locaties opnieuw te bena-

deren. Het viel mij op dat enkele van deze hotels 

al sinds 1948 Bijbels hadden ontvangen. Omdat 

je niet met een auto naar Vlieland kunt , was een 

goede voorbereiding noodzakelijk om Bijbels 

bij de hotels te krijgen. Ik legde contact met de 

Protestante Gemeente op Vlieland, met de vraag 

of zij konden helpen en goed advies konden 

geven. Hotels werden vooraf per mail benaderd. 

Helaas reageerde niet elk hotel hier op, dus 

was niet duidelijk hoeveel Bijbels naar Vlieland 

gebracht moesten worden. Eén hotel bood mij 

een gratis overnachting aan in ruil voor nieuwe 

Bijbels. Dit gaf me meer tijd om alle hotels op het 

eiland te kunnen bezoeken. Maar hoe kreeg ik de 

Bijbels op het eiland? Ik besloot om mijn steek-

kar mee te nemen, waar 5 dozen op konden met 

totaal 100 Bijbels. Voor de steekkar moest ik apart 

betalen, echter per passagier mocht je niet meer 

dan 30 kilo meenemen. Eén doos woog al 12 kilo. 

Ik nam de gok om 4 dozen mee te nemen, wat 

gelukkig geen probleem gaf. Bij de terugvaart kon 

ik de lege steekkar gratis als handbagage meene-

men. Alle meegenomen Bijbels hadden een plek 

gevonden. Enkele weken later ontving ik nog be-

richt van het grootste hotel op het eiland voor 160 

nieuwe Bijbels.

• De stichting Het Zeilend Zeeschip is eigenaar 

van zeilschip De Eendracht:

Het laatste contact dateerde uit 1989. Op de 

Christelijk Vakantieplein Beurs kwam ik op-

nieuw met hen in contact. Er bleek dat de destijds 

verstrekte rode Bijbels nog aanwezig waren aan 

boord. Na contact met de directie, wilden ze graag 

nieuwe Bijbels ontvangen. Aan boord bleek dat 

in elke hut (totaal 57 hutten) een speciaal kastje 

was gemaakt waar precies een Nederlandstalig 

Nieuwe Testament inpaste. Uit verhalen bleek dat 

de Bijbels eigenlijk bij het schip hoorden en men 

hier erg op gesteld was. Gelukkig had de nieuwe 

uitgave hetzelfde formaat en was men erg blij 

met de nieuwe Bijbels, die meegingen op hun 

zeiltochten over de wereldzeeën.

Enkele reacties uit de praktijk 

van onze medewerker Henk Kamminga
Het al dan niet mogen plaatsen van Bijbels hangt vaak af van reacties van de gasten. 

Ontbreekt een Bijbel in uw hotelkamer? Meld het de eigenaar en wijs hem op de Bijbel-

vereniging (www.bijbelvereniging.nl). Ook zo helpt u de bijbelverspreiding in Nederland!

www.bijbelvereniging.nl

Grote Zilverreiger 27

9648 DL  Wildervank

T +31 (0) (598) 63 31 85 

E info@bijbelvereniging.nl

Giro (ING): 337516

Bank (ING): 66 74 60 470

•  Van de geestelijke verzorging vanuit een me-



Overzicht en Voortgang van het werk
Een overzicht van de uitgegeven Bijbels in de afgelopen jaren:

Bijdragen van kerken en geloofsgemeenschappen

Resultaatanalyse
De structurele baten (bijdragen van leden, donateurs 

en kerken) waren in 2009 vrijwel gelijk aan het 

voorafgaande jaar. Dit geldt zowel voor de bijdragen 

van leden en donateurs, als voor die van kerken en 

geloofsgemeenschappen. Dit resultaat hangt on-

getwijfeld daarmee samen dat in beide jaren twee keer 

een mailing verstuurd werd (in mei en in september). 

Het bestuur heeft daarom besloten dat dit elk jaar zal 

gaan gebeuren. 

Dat laat onverkort dat de fi nanciële situatie van de 

vereniging mede afhankelijk blijft van nalatenschappen 

en incidentele giften.

Onze uitgaven liggen verspreid over de volgende locaties:

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is sinds 31 december 2009 als volgt samengesteld:

B.W. Kraaijeveld  (Zierikzee)  voorzitter

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   (Barneveld)

W. Uittenbogaard   (Noordgouwe)

Drs. J.H. Verheij   (Leiden)

Professor Van Hoepen zag zich om persoonlijke redenen 

genoodzaakt voor het bestuurslidmaatschap te bedanken. 

Drs. J. van Bolhuis was reglementair aftredend als bestuurslid. 

Hij blijft betrokken bij het werk van de vereniging voor uitvoerende werkzaamheden. 

De hoofdlijnen

Het is met vreugde dat we kunnen schrijven dat 

het jaar 2009 een gunstig verloop heeft gehad. 

Allereerst mag vermeld worden dat het verspreiden 

van de Bijbels goede voortgang kon hebben. Er 

gingen heel wat Bijbels door de handen van onze 

medewerker Henk Kamminga. Om alle locaties 

goed te voorzien moesten er duizenden exemplaren 

worden vervoerd. De hoeveelheid Bijbels die 

nu in hotels, bungalowparken, gevangenissen, 

ziekenhuizen en hospices ligt bedraagt inmiddels 

162.500 exemplaren. In totaal werden er in 

2009 22.250 exemplaren op diverse locaties 

neergelegd. Onze jubileumuitgave Kostbare Tijd 

werd veelvuldig aangevraagd en bezorgd, zodat 

de voorraad op korte termijn aangevuld dient 

te worden. We zijn dankbaar dat de fi nanciële 

situatie van de vereniging gunstig is. Elk jaar zien 

we met spanning uit naar het moment waarop de 

jaarrekening wordt afgesloten. Het is verblijdend 

dat we het boekjaar positief konden afsluiten. 

Weliswaar daalt het aantal leden en donateurs, 

maar de beschikbare middelen blijven constant. 

Onze grote dank gaat uit naar de vaste kern van 

trouwe leden en donateurs, die de voortgang van 

het werk van onze vereniging mogelijk blijven 

maken. Bovenal danken we God en diegenen die 

ons steunen in het gebed. Wij mogen het Woord 

van God zaaien, maar het is God die het mogelijk 

maakt en de groei geeft.

In verband met de aanvraag voor het CBF-certifi caat 

heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. Doel 

en grondslag van de vereniging bleven echter 

ongewijzigd.

Op 21 oktober 2009 vond de jaarvergadering 

plaats. Het jaarverslag en de fi nanciële stukken 

werden goedgekeurd en décharge werd verleend 

aan de betrokkenen. Er werd besloten de 

gehele website een nieuwe structuur te geven. 

De secretaris drs. J. van Bolhuis beëindigde zijn 

functie, omdat hij zijn maximale zittingstermijn 

erop had zitten. Hij zal voortaan als medewerker 

op parttime basis de administratie voeren.

Aan het eind van 2009 bedroeg het ledental 550 

personen, het aantal donateurs was 6500.

Vooruitzicht 

Voor het optimaal realiseren van onze opdracht 

blijven we afhankelijk van de fi nanciële steun van 

meer leden en donateurs. We zullen trachten de 

trend van de jaarlijkse teruggang van het aantal 

leden en donateurs om te buigen. Daarom heeft 

de PR-commissie plannen ontwikkeld om meer 

leden en donateurs te werven. De voorbereidingen 

voor de speciale actie “adopteer een Bijbel” zijn 

in volle gang.

Dit is een verkort jaarverslag, het volledig 

jaarverslag kunt u vinden op onze website 

www.bijbelvereniging.nl of een geprinte versie 

aanvragen.

Jaarverslag 2009 Jaarrekening 2009

Uitgegeven Bijbels 2009 2008 2007 2006

Hotelbijbel 13.476 21.309 15.560 7.772

Ziekenhuisbijbel 3.883 3.358 3.995 3.122

Kostbare tijd 4.891 267

Totaal 22.250 24.934 19.555 10.894

Bijdragen kerken en 
geloofsgemeenschappen

2009
aantal

2008
aantal

2009
€

2008
€

Protestantse Kerk in Nederland 77 73 13.219 12.248

Gereformeerde Gemeenten 26 24 4.194 4.553

Hersteld Hervormde Kerk 2 2 350 400

Gereformeerde. Kerken (vrijgem.) 12 10 1.711 1.123

Chr. Gereformeerde Kerken 7 4 600 301

Ned. Geref. Kerken 4 6 559 593

Vergadering van Gelovigen 7 8 1.226 1.604

Bond Vrije Evangelische. Gem. 1 1 195 50

Overige 4 7 734 1.413

Totaal 140 135 22.788 22.285

Balans per 31 dec. 2009 2009 2008

Activa

1 Voorraad Bijbels pm pm

Vorderingen 2.691,82 7.383

2 Liquide middelen 438.424,61 348.198

Totaal 441.116,43 355.581

Passiva

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 76.943,70 76.944

  Bestemmingsreserve 
aankoop Bijbels

 
226.425,96 166.524

Vrije Reserve 52.399,04 52.399

355.768,70 295.866

4 Pensioenvoorziening 53.014,68 53.368

5 Kortlopende schulden 9.974,55 6.347

Nog te verdelen resultaat 22.358,50

Totaal 441.116,43 355.581

Rekening baten en lasten over 2009 2009 begroot 
2009

2008

6 Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 158.348,56 157.000 158.094

Vrijval bestemmingsreserve lustrum 30.209

Nalatenschappen 13.486,73

Eenmalige giften 1.347,28 1.000 1.962

Rente 9.399,89 1.200 12.258

Overige baten 425,00 48

Som der baten 183.007,46 170.000 202.571

Lasten    

7 Bijbelverspreiding 125.095,93 134.500 171.257

8 Kosten eigen fondsenwerving 3.564,43 3.470 19.321

Kosten beheer en administratie 31.988,59 29.100 28.582

Som der lasten 160.648,96 134.500 219.160

Resultaat 22.358,50 35.500 -16.589

hotels bungalow-
parken

zieken-
huizen

schepen, 
gevangenis

totaal

Geregistreerd op 1 januari 2.371 184 534 97 3.186

Opgeheven -35 -2 -5 -42

Geweigerd / niet zinvol -29 -1 -3 -33

Nieuw bezocht/1e plaatsing 40 167 1 208

Geregistreerd op 31 dec. 2.347 181 693 98 3.319

Bezochte locaties 2009 2008 2007

Hotels 486 674 672

Bungalowparken 38 19 24

Ziekenhuizen 338 76 171

Schepen/gevangenissen 9 4 44

Totaal 871 773 911


