Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons
4 0 4 0 7 4 9 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld
0 8 5 1 0 4 1 7 1 4

E-mailadres

info@bijbelvereniging.nl

Website (*)

www.bijbelvereniging.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 2 7 0 8 0 9 7

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

H.M. Jager

Secretaris

W. van Halem

Penningmeester

A.P. van Leeuwen

Algemeen bestuurslid

A. van der Meij

Algemeen bestuurslid

J. Hulzebosch

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de Bijbelvereniging is de verspreiding van het Evangelie zoals dit in de
Bijbel - Gods Heilig Woord - is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in
aanraking komen en hun leven hiernaar richten.
De Bijbelvereniging wil bereiken dat een Bijbeluitgave beschikbaar is voor iedereen
die, voor zichzelf of voor anderen, op zoek is naar zingeving en/of houvast en (geloofs-)
zekerheid.
Bij dat bereiken van de doelstelling hebben mensen 'aan de onderkant van de
samenleving' de bijzondere aandacht, evenals mensen die eventueel op een andere
manier tegen de grenzen van hun financiële mogelijkheden aanlopen m.b.t. het zelf
kopen van een Bijbel. Daarbij heeft de Bijbelvereniging de mogelijkheid mensen die
zeer uiteenlopende talen bezigen, van een Evangelie te voorzien: de vereniging heeft
een constant assortiment van Bijbels in ruim 70 talen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Bijbelvereniging plaatst Bijbeluitgaven in hotels, motels, pensions, bed &
breakfast-gelegenheden, vakantiebungalows, zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen,
hospices, gevangenissen en op schepen.
Ook verstrekt de Bijbelvereniging gratis Nieuwe Testamenten in vele talen voor
vluchtelingen en (asiel)zoekers.
Voor kerkelijke en diaconale instellingen, voor evangelisatiecommissies en missionaire
werkgroepen is er de Bible Box: een kistje met Nieuwe Testamenten in acht talen voor
geïnteresseerden in het christelijke geloof.
Deze werkzaamheden worden dagelijks uitgevoerd en dragen 1 op 1 bij aan het
realiseren van de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Giften, donaties en bijdragen worden gedaan door leden, donateurs, kerken en
Stichtingen en Fondsen (die laatsten met name n.a.v. het uitvoeren van projecten. Af
en toe krijgt de vereniging een legaat. De Bijbelvereniging ontvangt geen subsidie
en/of (ander) overheidsgeld.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Via Geestelijk Verzorgers, Pastoraal Werkers, Predikanten en Bisschoppen en andere
tussenpersonen, hulpverleners en warmhartige medemensen worden de
Bijbeluitgaven verspreid.
er wordt een continuïteitsreserve aabgehouden ter dekking van de kosten voor het
geval de inkomsten zouden teruglopen, danwel de vereniging onverhoopt zou moeten
worden beëindigd.
Een kleine bestemmingsreverve wordt aangehouden om eventueel een (gedeelte van
een) bijzonder project te kunnen dekken. Bijvoorbeeld om Bijbeluitgaven aan te
schaffen, die kunnen worden ingezet als evangelisatiemiddel.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van
de door de leden van het bestuur ten bate van de vereniging gemaakte kosten en de
door het verrichte uitvoerende werkzaamheden is toegestaan.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Met een publieks jaarverslag en -jarrekening legt de Bijbelvereniging verantwoording af
over haar activiteiten. het verslag is hiet te vinden:
https://www.bijbelvereniging.nl/wp-content/uploads/
Jaarverslag en jaarrekening-2020-Accountant.pdf

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

24.216

€

-31.786

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

19.990

€

19.990

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

84.201

€

+
€

0

41.279

+
41.279

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

84.201

€
€

+
€

€

84.201

+

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

7.289

41.279

Totaal

€

84.201

-11.796

€
€

32.706

43.291

€

+
€

+
€

44.206

€

9.784

€

41.279

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

281.452

€

268.921

Nalatenschappen

€

58.290

€

58.483

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

155.976

Giften

€

495.718

Financiële baten
Overige baten

+

€
€

0

+
0

€

€
€

132.230

€

459.634

€

€

182

€

€

+

+

+

€

495.718

€

459.816

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

366.677

€

377.566

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

10.551

€

14.994

Personeelskosten

€

41.986

€

52.764

Huisvestingskosten

€

4.036

€

5.534

Afschrijvingen

€

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

439.717

€

455.517

Saldo van baten en lasten

€

56.001

€

4.299

Som van de baten

Lasten

+

€
€

16.467

+

4.659

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

https://www.bijbelvereniging.nl/wp-content/uploads/
Jaarverslag en jaarrekening-2020-Accountant.pdf

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.bijbelvereniging.nl/wp-content/uploads/
Jaarverslag en jaarrekening-2020-Accountant.pdf

Open

