
Met de Bijbel 
onder dak!

De toekomst…

Als u dit verslag over 2010 leest, zijn we reeds 

in de tweede helft van 2011. Het werk gaat  

onverminderd door. Onze doelstelling houden 

we voor ogen: het verspreiden van het Evan- 

gelie, zoals dat in de Bijbel is geopenbaard, 

opdat velen met dit Evangelie in aanraking 

komen en Jezus Christus leren kennen als hun 

persoonlijke Heiland. Gesteund door gebed en 

giften van velen in het land doen we ons werk 

om mensen van allerlei slag en afkomst in de 

gelegenheid te stellen kennis te nemen van 

Gods boodschap van redding voor zondaren.

We mogen constateren dat we door het plaat-

sen van Bijbels talrijke mensen bereiken en dat 

het Woord wordt gezaaid. De Bijbel laat men-

senharten niet onberoerd. Duidelijk positieve 

reacties van hotelgasten zijn een bemoediging 

om in vertrouwen op God met ons werk blij-

moedig door te gaan. Blijmoedig, ondanks het 

feit dat de meerjarenbegroting geen enkel jaar 

een positief saldo te zien geeft.

Ondertussen letten we op nieuwe ontwikke-

lingen. Nieuwe technologische inzichten doen 

zich gelden: de digitale Bijbel is in 

opkomst. Wordt het de nieuwe trend 

dat de gasten in overnachtinglocaties 

(gedeelten van) de Bijbel vanaf het tv-

scherm zullen gaan lezen? Of via de 

homesite van het hotel? We zullen als 

Bijbelvereniging alert de toekomstige 

ontwikkelingen moeten volgen. Elk 

communicatiemiddel dat dienstbaar 

is aan onze doelstelling is ons welkom.

B.W. Kraaijeveld, voorzitter

Ervaringen van en via 
onze vertegenwoordiger 
Henk Kamminga:

Twaalf hotels waar in het verleden Bijbels lagen, 

weigerden om opnieuw Bijbels toe te laten. Eén 

nieuw hotel gaf geen toestemming om Bijbels te  

plaatsen. Hier staat tegenover dat in negentien 

nieuwe hotels Bijbels geplaatst zijn.

...........................................................................................

Een grote leverancier voor hotels was bereid de 

hotelbijbel toe te voegen op haar website om  

te kunnen bestellen als hotelkameraccessoire. 

Binnengekomen aanvragen komen direct bij mij 

binnen en wij zorgen voor plaatsing. Drie inter-

net hotelsuppliers hebben nu de hotelbijbel op 

hun site opgenomen, wat direct leidt tot enkele 

aanvragen per jaar.

...........................................................................................

“In mei hebben wij voor één van de gastenhuizen 

een aantal boekjes Kostbare Tijd aangevraagd. 

We hebben toen 19 exemplaren ontvangen. We 

merken dat gasten het boekje graag ter hand ne-

men. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Mag 

ik daarom nog eens 18 exemplaren aanvragen 

voor ons tweede ziekenhuis?”

Van de geestelijke verzorging in een medisch 

universitair ziekenhuis: “De ervaring leert dat 

ernstig zieke mensen erg blij zijn met de speci-

ale uitgave Kostbare Tijd. Echt een geweldige 

uitgave!”

............................................................................................

Vooral hotels zijn in 2010 bezocht. Maar ook 

gevangenissen zijn opnieuw benaderd. Via 

bestaande e-mailcontacten en via het hoofd 

geestelijke verzorging van de Justitiële Inrich-

tingen zijn diverse gevangenissen opnieuw 

voorzien van Bijbeluitgaven. Ook het Lucht-

havenpastoraat op Schiphol konden we ver-

blijden met een aanvulling van Bijbels.

 ...................................................................................

“Tijdens een hotelovernachting heb ik een 

exemplaar van de Hotelbijbel gelezen en ik 

was onder de indruk van dit boek. Helaas 

heb ik dit boek niet kunnen verkrijgen 

via de reguliere verkoopkanalen. Ik wil u vragen 

of het mogelijk is om als particulier een exem-

plaar te bestellen via de Bijbelvereniging. Kunt u 

aangeven of dit mogelijk is?”

............................................................................................

Reactie van een hoteleigenaar: “Wij hebben sinds 

2007 het hotel overgenomen; er zijn hier nog 

een paar oude Bijbels. Maar graag ontvangen wij 

nieuwe Bijbels. Zowel mijn vrouw als ik zijn chris-

telijk en vinden het daarom erg belangrijk dat er 

Bijbels (meertalig) op de kamers liggen.”

Henk Kamminga, vertegenwoordiger

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

Copernicusstraat 17

3772 CV Barneveld

Tel.  085 - 104 17 14 

info@bijbelvereniging.nl

Giro (ING): 539898

Bank (ING): 66 74 60 470

Jaarverslag 2010 



Overzicht en voortgang van het werk
Een overzicht van de uitgegeven Bijbels en het boekje Kostbare Tijd.

Bijdragen van kerken en geloofsgemeenschappen

Resultaatanalyse

De giften en collecten van kerken en geloofs-

gemeenschappen vertoonden in 2010 een lichte 

stijging (iets meer dan 3%).  

De bijdragen van leden, donateurs en begunstigers 

echter waren in 2010 belangrijk (ruim 15%!) lager 

dan in het voorgaande jaar.

Helaas vertoonden ook de baten uit nalatenschap-

pen een substantiële daling ten opzichte van 2009. 

Ontwikkelingen die wat zorgen baren. 

Toch vertrouwen we er op dat deze trend wordt 

omgebogen in de komende jaren, zodat het Woord 

Een overzicht van de hoeveelheid locaties waar onze uitgaven aanwezig zijn.

Een overzicht van het aantal bezochte locaties .

Bestuurssamenstelling

Het bestuur is sinds 31 december 2010 als volgt samengesteld:

B.W. Kraaijeveld   voorzitter   (Zierikzee)   

Mevrouw A. van der Kolk-Sierksma vice voorzitter (Hoogland)

Ir. W.V. Struik   penningmeester (Den Haag)

Leden:

Mevrouw I. Develing - Pieterman (Zwartebroek)

Dhr. J. Hulzebosch   (Ridderkerk)

Mevrouw dr. J.G. Mooi  (Hoogmade)

Drs. R. Petri   (Barneveld)

Dhr. W. Uittenbogaard  (Noordgouwe)

Drs. J.H. Verheij   (Leiden)

Mr. H. Zandijk   (Ermelo)

De afgelopen periode…

Het neerleggen van een Bijbel door onze 

vereniging in een hotelkamer is een eenvoudige 

handeling. Maar aan deze handeling gaan heel 

wat activiteiten door onze vertegenwoordiger 

Henk Kamminga vooraf: de Bijbels moeten worden 

opgehaald uit onze opslagplaats in Dordrecht, 

het management van het hotel wordt benaderd 

met de vraag of op een bepaalde datum de Bijbels 

geplaatst mogen worden, nabijgelegen hotels 

in dezelfde regio worden vervolgens gebeld met 

het verzoek om op de vastgestelde datum te 

controleren of de Bijbels vervangen of aangevuld 

moeten worden, de vertegenwoordiger stelt de 

routeplanning op. Kortom: een en al bedrijvigheid. 

En… al deze bedrijvigheid heeft met name vanaf 

2007 geresulteerd in een significante toename van 

plaatsing van onze Bijbels op de diverse locaties.

Het afgelopen jaar is opnieuw een gunstig 

jaar geweest, de geplande activiteiten konden 

ongehinderd doorgaan. Dankbaarheid overheerst 

dan ook omdat het nog steeds mogelijk is om in 

Nederland, dat in toenemende mate seculariseert, 

in onder meer hotels en gevangenissen Bijbels 

te plaatsen. We zijn bovenal God dankbaar dat 

we nog steeds door een betrokken achterban 

financieel in staat gesteld worden op de diverse 

overnachtinglocaties Bijbels te kunnen verspreiden. 

Het aantal locaties (o.a. hotels, recreatieparken, 

ziekenhuizen) waar onze uitgaven liggen is 

gestegen naar 3361. 

In 2010 bedroeg het aantal nieuw geplaatste Bijbels 

ruim 20.500 exemplaren, onderverdeeld in 15.308 

hotelbijbels, 2.263 ziekenhuisbijbels en 3.014 

exemplaren Kostbare Tijd (onze Hospice uitgave).

Nieuws van de Bijbelvereniging

Op 13 oktober 2010 werd de algemene 

ledenvergadering gehouden in de Bergkerk te 

Amersfoort. Op deze 62e jaarvergadering werden 

de heren A.J. Hulzebosch te Ridderkerk en Mr. 

H.A. Zandijk uit Ermelo benoemd tot lid van het 

algemeen bestuur. Het jaarverslag 2009 werd 

besproken en ongewijzigd vastgesteld.

Dankzij de inspanningen van ons bestuurslid Drs. 

R. Petri en Dr.Ir. R. van Rees werd onze website 

aanzienlijk verbeterd, eveneens met betrekking 

tot de digitale bereikbaarheid en voorzien van de 

nodige links naar aanverwante organisaties.

Op 8 april 2010 heeft een delegatie van het bestuur 

in Haarlem een bespreking gehad met het bestuur 

van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het 

was een goede gelegenheid om ervaringen uit te 

wisselen; het contact was zeer bevredigend voor 

beide partijen.

Als fondsenwervende instelling heeft onze 

vereniging in 2010 een verzoek ingediend bij het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) om het 

Certificaat voor kleine goede doelen te verkrijgen. 

Dit certificaat, dat een waarborg geeft dat het 

financieel beheer binnen onze vereniging op 

verantwoorde en zorgvuldige wijze plaatsvindt, 

werd ons op 8 september 2010 toegekend. 

Volledigheidshalve merken we op dat onze 

vereniging geen bezoldigde bestuurders kent. Alle 

bestuurders werken letterlijk “pro Deo”.

Onze chef de bureau, drs. J. van Bolhuis, zou 65 

jaar worden in maart 2011 en met pensioen gaan. 

Vandaar dat een sollicitatiecommissie opdracht 

kreeg een opvolger te zoeken.

Per 31 december 2010 telde onze vereniging 523 

leden en 6.650 donateurs.

Jaarrekening 2010

Uitgegeven Bijbels 2010 2009 2008 2007

Hotelbijbel 15.308 13.476 21.309 15.560

Ziekenhuisbijbel 2.263 3.883 3.358 3.995

Kostbare Tijd 3.014 4.891 267

Totaal 20.585 22.250 24.934 19.555

Kerken en geloofsgemeenschappen 2010
aantal

2009
aantal

2010
euro’s

2009
euro’s

Protestantse Kerk in Nederland 95 77 14.019 13.219

Gereformeerde Gemeenten 30 26 2.720 4.194

Hersteld Hervormde Kerk 1 2 50 350

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) 14 12 1.838 1.711

Chr. Gereformeerde Kerken 8 7 1.023 600

Ned. Geref. Kerken 4 4 688 559

Baptisten Gemeenten 2 1 104 69

Vergadering van Gelovigen 7 7 1.645 1.226

Bond Vrije Evangelische Gemeenten 2 1 240 195

Overige 8 3 1.203 665

Totaal 171 140 23.530 22.788

Balans per 31 december 2010 2009

Activa

Voorraad Bijbels pm pm

Vorderingen 23.807 2.692

Liquide middelen 433.215 438.425

Totaal 457.022 441.117

Passiva

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 76.944 76.944

  Bestemmingsreserve  
aankoop Bijbels

 
279.497 226.426

Vrije Reserve 42.003 74.757

398.444 378.128

Pensioenvoorziening 51.638 53.015

Kortlopende schulden 6.940 9.975

Totaal 457.022 441.117

Rekening van baten en lasten 2010 begroot 
2010

2009

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 138.277 155.849 158.349

Nalatenschappen 1.843 - 13.487

Eenmalige giften 1.638 1.000 1.347

Rente 10.320 7.115 9.400

Overige baten 725 - 425

Som der baten 152.803 163.964 183.008

Lasten
   

Bijbelverspreiding 122.342 78.579 125.096

Kosten eigen fondsenwerving 8.445 5.393 3.564

Kosten beheer en administratie 31.730 32.077 31.989

Herdruk Kostbare Tijd 23.042 22.359 -

Som der lasten 185.559 138.408 160.649

Resultaat -32.756 25.556 22.359

Hotels Bungalow-
parken

Zieken-
huizen

Schepen/
gevangenissen

Totaal

Geregistreerd op 1 januari 2.347 181 693 98 3.319

Opgeheven -25 -1 -4 -30

Geweigerd / niet zinvol -34 -5 -4 -43

Nieuw bezocht/1e plaatsing 65 10 38 2 115

Geregistreerd op 31 dec. 2.353 185 723 100 3.361

Bezochte locaties 2010 2009 2008 2007

Hotels 619 486 674 672

Bungalowparken 64 38 19 24

Ziekenhuizen 150 338 76 171

Schepen/gevangenissen 15 9 4 44

Totaal 848 871 773 911

van God blijvend verspreid kan worden in 

Nederland en dat dit Woord de mogelijkheid 

blijft krijgen om mensen aan te raken en te 

veranderen.


