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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 

www.bijbelvereniging.nl

info@bijbelvereniging.nl

Giro (ING): 53 98 98

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)

Van een pastoraal werker 

binnen een zorginstelling

Ik wil u en uw organisatie heel hartelijk bedanken 

voor het prachtige cadeau dat wij van u ontvingen 

in de vorm van 10 gloednieuwe Bijbels. Ik heb de 

Bijbels direct over de afdelingen verspreid en ze zijn 

allemaal onder zeer veel dank aangenomen.

Van een ziekenhuispatiënte

Ik ben hier in het ziekenhuis terechtgekomen door een 

alvleesklierontsteking en lig hier al een maand voor 

behandeling. Door de vele pijn die ik heb ben ik gaan 

twijfelen of God nog steeds bij me is. Vandaag bevestigde 

de dominee van dit ziekenhuis Gods nabijheid door me 

een Bijbel te geven. Hier had ik behoefte aan. Ik wens u 

en uw vereniging veel liefde, gezondheid en geluk toe!

Van een echtpaar

Dank voor de schitterende nieuwe vertaling die wij met 

Pinksteren op onze hotelkamer mochten vinden. Zelf 

hebben wij, nu de kinderen het huis uit zijn gegaan, 

twee kamers over die we gaan inrichten voor diverse 

vormen van logies zoals opvang van crisisplaatsingen, 

ziekenzorg en gewone vakantielogies. Graag zouden 

we voor iedere situatie een exemplaar ontvangen en 

uiteraard zullen we hiervoor en gift overmaken.

Van een geestelijk verzorger  

in een revalidatiecentrum

Jullie boekje Kostbare Tijd wordt door een aantal van 

onze revalidanten erg gewaardeerd! Voor velen is het 

een mooie en toegankelijke manier om opnieuw ken-

nis te maken met belangrijke teksten en gedachten 

uit het geloof dat zij van huis uit meekregen, maar dat 

in de drukte van alledag wat onder het stof is geraakt. 

Als zij dan opeens - letterlijk - stil komen te zitten, 

vaak met perspectief op doorleven met een handicap, 

Tot slot

We hopen dat u na het lezen van dit jaarverslag ook tot de conclusie zult komen, dat het jaar 2011 

voor de Bijbelvereniging in het teken van dankbaarheid staat. Dankbaar omdat het werk gestaag 

mocht doorgaan en zo mensen in contact kwamen met de Bijbelse boodschap op de plaatsen waar 

zij overnachtten. Ons doel blijft ook voor de komende jaren verspreiding van het Evangelie, dat de 

genade en waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegen-

heid te stellen kennis te nemen van dit reddende Woord, dat we zo graag als dankbare christenen 

aan anderen willen doorgeven. Reden voor ons om in te stemmen met het woord van de apostel:  

‘Breng dus met vreugde dank aan de Vader!’ (Kolossenzen 1, vs. 12). Graag doen wij een beroep op 

u het werk van de Bijbelvereniging in uw gebed aan de hemelse Vader op te dragen.

Wim Kraaijeveld, voorzitter

wordt het kunnen teruggrijpen op geloofsinzichten 

en mooie teksten daarover, des te belangrijker. 

Van hotelgasten

Onlangs logeerden mijn vrouw en ik in een hotel. 

Op het nachtkastje stond een Bijbel waarin ik wat 

heb gelezen, dit heeft mij zeer goed gedaan. Graag 

zou ik zo’n exemplaar van u, indien mogelijk, willen 

ontvangen waarvoor ik u zeer erkentelijk ben.

Van het Leger des Heils

Tot op heden hebben we in onze maatschappelijke 

opvanghuizen dankbaar gebruik kunnen maken van 

de door u toe gezonden Bijbels. Veel cliënten hebben 

in de loop van de tijd een Bijbel ontvangen en er is 

over gesproken. We proberen er zorg voor te dragen 

dat er op elke kamer een Bijbel ligt. Het blijkt dat som-

mige cliënten de Bijbel die op hun kamer ligt ook mee 

nemen. Vandaar mijn verzoek voor nieuwe Bijbels.

Vanuit een retraitecentrum

Graag wil ik aangeven dat wij u zeer erkentelijk zijn 

voor de service van het verspreiden van Bijbels. Onze 

gasten willen hun relatie met God verdiepen, herstellen 

of vernieuwen. U begrijpt dat de Bijbels een waarde-

volle betekenis hebben tijdens retraites of Alpha-week-

enden. De Bijbels liggen op een uitnodigende plaats 

waar ze in alle rust ter hand kunnen worden genomen.

Via onze website

Het is een wonder om het Woord van God op je 

hotelkamer aan te treffen als je geestelijke nood 

hebt. Zo heb ik uw Bijbel vandaag ervaren. Romei-

nen 5 gelezen. Ik had de sterke neiging deze prach-

tige uitgave mee te nemen. Niet gedaan, misschien 

heeft een volgende kamerbewoner dezelfde nood. Ik 

bid jullie veel zegen op je werk toe.

Bemoedigende reacties uit de praktijk

Leden:

Mevrouw I. Develing - Pieterman  |  (Zwartebroek)

Dhr. A.J. Hulzebosch  |  (Ridderkerk)

Mevrouw dr. J.G. Mooi  |  (Hoogmade)

Drs. R. Petri  |  (Barneveld)

Dhr. W. Uittenbogaard  |  (Noordgouwe)

Drs. J.H. Verheij  |  (Leiden)

Mr. H.A. Zandijk  |  (Ermelo)

Resultaatanalyse

De inkomsten bleven in 2011 nagenoeg hetzelfde 

als in het voorgaande jaar. Doordat echter de las-

ten bijna 10% lager bleken dan in 2010 bleef het 

verlies beperkt tot ongeveer € 18.000,-. Dat is ruim  

€ 14.000,- minder dan in het jaar 2010. Wel was in 

de begroting rekening gehouden met een lagere 

negatieve uitkomst. Gedeeltelijk was daarvan een 

wat hoger begroot bedrag aan donaties de oorzaak. 

De projectbijdrage voor het zogenoemde Bijbel 

Adoptie Plan (overige baten) die ook was begroot 

werd uiteindelijk niet toegekend. Deze bijdrage zou 

overigens hebben geleid tot hogere kosten eigen 

fondswerving en voorlichtingskosten: daarvoor was 

de bijdrage bedoeld. Verder is het gelukt nog verder 

te snijden in de kosten, terwijl het stringent navolgen 

van de CBF-richtlijnen er de oorzaak van is dat de 

verdeling van de lasten onderling behoorlijk is gewij-

zigd. De hierboven vermelde informatie is een ver-

korte weergave van onze jaarrekening 2011. Op onze 

website www.bijbelvereniging.nl zijn alle gegevens 

te vinden met betrekking tot de door de accountant 

gecontroleerde en goedgekeurde jaarcijfers 2011.



Jaarverslag 2011

Wanneer we het jaar 2011 voor onze vereniging met 

één woord zouden moeten kenmerken, dan kiezen 

we voor het woord dankbaarheid. Voor sommigen 

zal dit vreemd klinken, omdat velen in deze tijd van 

economische recessie eerder aan klagen toekomen 

dan aan danken. Ook voor 2011 gold dat onduidelijk 

was wat de gevolgen zouden zijn voor de inkomsten 

van de Bijbelvereniging. Zouden onze leden en 

donateurs minder geven voor het bereiken van onze 

doelstelling? Nee, ook dit jaar bleven onze donateurs 

en leden de stille, stabiele kracht vormen, die ons tot 

onmisbare steun is. Veel verenigingen constateren 

een teruggang van inkomsten, maar onze vereniging 

bleef het leed van een grote financiële teruggang 

bespaard, mede dankzij het financiële beleid dat 

we de afgelopen jaren hebben gevoerd. Daarom is 

dankbaarheid de toon van het jaarverslag 2011. Toch 

laten jaarrekening en begroting negatieve cijfers zien. 

Mochten we in vorige jaarverslagen melding maken 

van (aanzienlijke) legaten die ons waren geschonken 

en daardoor het saldo sterk positief beïnvloedden, 

het afgelopen jaar was dit niet het geval. Een reden 

voor het bestuur om in publicaties te blijven wijzen 

op de mogelijkheid van schenkingen en legaten. Het 

negatief resultaat van de jaarrekening houdt in dat 

het bestuur zeer alert zal moeten reageren op verdere 

financiële ontwikkelingen.

Belangrijke zaken

Een aantal belangrijke zaken uit het afgelopen ver-

enigingsjaar zullen we de revue laten passeren.

•  Met ingang van 1 februari 2011 heeft het bestuur 

voorzien in de vacature bureaumanager door de 

heer Jaap van Middendorp uit Barneveld te benoe-

men. De heer Van Middendorp heeft zich inmiddels 

tot volle tevredenheid van het bestuur ingewerkt en 

is een zeer betrokken, enthousiaste en deskundige 

medewerker.

•  In 2011 is de vereniging lid geworden van de Evan-

gelische Alliantie (EA), een platform van honderd 

kerkelijke gemeenten en ruim honderd christelijke 

organisaties. De EA zal ons bijstaan in onze bezin-

ning op doelgericht en effectief missionair werk en 

zal ons op de hoogte houden van actuele onder-

werpen met betrekking tot Bijbelverspreiding.

•  Vermeldenswaard is het zeer constructieve gesprek 

dat het bestuur op 19 april 2011 heeft gevoerd met 

een delegatie van The Gideons International (TGI). 

De onderlinge werkafspraken zijn vastgelegd en de 

noodzaak van regelmatig overleg werd ingezien 

om te voorkomen dat er bij de hoteliers verwarring 

met betrekking tot Bijbelverspreiding ontstaat.

•  Binnen het bestuur is een commissie gevormd die 

de huidige gang van zaken binnen het bestuur 

gaat onderzoeken en deze commissie zal vervol-

gens met een voorstel komen voor een efficiënt 

bestuursmodel. Als non-profit organisatie wordt 

ook de Bijbelvereniging geconfronteerd met maat-

schappelijke veranderingen, die gevolgen hebben 

voor de bestuursstructuur. Het aanpassen van de 

bestuursstructuur aan deze veranderingen stelt 

hoge eisen aan bestuurders. Hierbij biedt de zoge-

noemde Code Wijffels handvatten.

•   Op 28 oktober 2011 hielden wij onze 63e algemene 

ledenvergadering. Tijdens deze vergadering namen 

we afscheid van onze penningmeester, de heer Ir. 

W.V. Struik. Bijna 20 jaar heeft de heer Struik onaf-

gebroken het penningmeesterschap met zeer veel 

inzet en accuratesse vervuld, zo waar geen sine-

cure. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor zijn 

grote betrokkenheid en toewijding. 

•  Aan het eind van 2011 had de Bijbelvereniging 

ruim 7000 leden en donateurs.

Registratie locaties Hotels Bungalow-
parken

Zieken-
huizen

Schepen, 
gevangenissen

Totaal

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

Balans per 31 december 2011 2010

Activa

Vervoermiddel  13.500  - 

Voorraad Bijbeluitgaven  56.005  104.871 

Vorderingen en overlopende activa  10.458  23.807 

Liquide middelen  466.290  433.215 

 532.753  561.893 

Totaal  546.253  561.893 

Passiva

Reserves:

Continuïteitsreserve  100.942  76.944 

Bestemmingsreserve Bijbeluitgaven  384.367  384.367 

Vrije reserve  -  42.003 

 485.309  503.314 

Pensioenvoorziening  49.938  51.638 

Kortlopende schulden  11.006  6.941 

Totaal  546.253  561.893 

Rekening van baten en lasten Realisatie 2011 Budget 2011 Realisatie 2010

Baten

Baten eigen fondswerving 140.561  154.349  139.915 

Baten gezamenlijke acties  -  -  - 

Baten acties van derden  -  -  - 

Baten uit nalatenschappen  -  -  1.843 

Subsidies van overheden  -  -  - 

Rentebaten  8.866  7.555  10.320 

Overige baten  38  15.000  -  725 

Totaal baten  149.465  176.904  152.803

Lasten

Besteed aan doelstelling  101.459  76.914  53.071 

Voorlichtingskosten  5.582  17.624  13.509 

Totaal besteed aan doelstelling  107.041  94.538  66.580 

Kosten eigen fondswerving  21.307  15.085  8.445 

Kosten beheer en administratie 39.122  77.582  110.534 

Totaal lasten  167.470  187.205  185.559 

Resultaat  -18.005  -10.301  -32.756

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve  23.998  -  - 

Bestemmingsreserve Bijbeluitgaven  -  -  - 

Vrije reserve  -42.003  -10.301  -32.756 

Totaal  -18.005  -10.301  -32.756

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

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

In het verslagjaar 2011 plaatste onze mede-

werker Henk Kamminga 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) 

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 verpleegin-

richtingen en hospices zijn begrepen.

Het totaal aantal geregistreerde locaties en de mutaties daarop in 2011 wordt in onderstaand 

overzicht duidelijk.

Activiteiten en stand van zaken Jaarrekening 2011

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 en tot en met 2008 

konden hierdoor veel oude exemplaren in de locaties 

worden vervangen. Inmiddels is het niveau van ver-

spreiden weer gemiddeld.

Specificatie 2011 2010

Giften leden en donateurs 118.050 114.746

Giften kerken en geloofsgemeenschappen* 21.992 23.531

Giften eenmalig 519 1.638

Totaal 140.561 139.915

Baten eigen fondsenwerving

* 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

Giften van kerken en geloofsgemeenschappen

De jaarrekening 2011 is gecontroleerd door WITh accountants B.V. en voor de bovenstaande verkorte jaarrekening 2011 is 
een controleverklaring afgegeven op 3 april 2012. Daarin is verklaard dat de verkorte jaarrekening 2011 op de juiste wijze is 
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011. Voor de volledige jaarrekening 2011 verwijzen we u naar onze website: 
www.bijbelvereniging.nl.


