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JAARVERSLAG 2018
1. BESTUURSVERSLAG
1.1

Algemeen

1.1.1

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De vereniging is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven onder nummer 40407494. De
statutaire naam van de Vereniging luidt: Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons. Zij is statutair gevestigd te Den
Haag. De rechtsvorm is de vorm van een vereniging.
1.1.2

Omschrijving van de doelstelling

De vereniging heeft als doel het Evangelie te verspreiden zoals dit in de Bijbel – Gods heilig Woord – is geopenbaard, opdat velen met dit Evangelie in aanraking komen en hun leven hiernaar richten (art. 3 van de statuten).
De visie van het bestuur bestaat uit het zorg dragen voor de (blijvende) aanwezigheid van de Bijbel of van Bijbelgedeelten in
hotels, pensions, bed & breakfast locaties, vakantiebungalows, ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen, hospices, gevangenissen, op schepen en voor zover mogelijk in andere instellingen.
Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk overnachtingslocaties in Nederland gratis te voorzien van een Bijbeluitgave. Met dat
doel wordt het maximaal haalbare aantal locaties benaderd met de vraag om toestemming voor plaatsing. Daarnaast worden
gratis Bijbeluitgaven aangeboden aan diaconale instellingen, missionaire werkgroepen en aan personen en organisaties die zich
bezig houden met vluchtelingenwerk en evangelisatie.
Om de doelstelling van de vereniging te realiseren, is fondsenwerving nodig. Deze fondsen worden geworven via donateurs,
leden, kerken en stichtingen.
1.1.3 Juridische structuur
De Bijbelvereniging is een zelfstandig opererende vereniging.
1.1.4 Samenstelling bestuur en beroepskrachten
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

: de heer H.M. Jager, Purmerend
: de heer W. van Halem, Kampen
: de heer A.P. van Leeuwen, Amstelveen
: de heer A.J. Hulzebosch, Ridderkerk
: mevrouw ds. A. van der Meij, Prinsenbeek
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Beroepskrachten
Bureaumanager

: de heer J. van Middendorp, Barneveld

0,7 Fte

1.1.5 Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
1.2

Activiteiten en financiële positie

1.2.1 Activiteiten
In het verslagjaar 2018 werden 101.920 Bijbeluitgaven en Bible Boxen geplaatst. Dat is iets minder dan de In 2017 geplaatste
Bijbeluitgaven (2017: 108.335). Na jaren van stormachtige groei is er nu een zekere stabilisatie opgetreden. De behoefte aan
Bijbeluitgaven in veel verschillende talen is nog steeds groot. Het aantal talen werd in 2018 ook nog weer wat uitgebreid. Ook
aan talen van de Nieuwe Testamenten voor de Bible Boxen werden er weer wat toegevoegd. Het aantal (kerkelijke) organisaties
dat de weg weet te vinden naar onze website om gratis Bijbels aan te vragen voor onder meer daklozen, ex-gedetineerden,
studenten, vluchtelingen en asielzoekers, stijgt ook nog steeds.
Het plaatsen van Bijbels in hotels, pensions, bed & breakfast-locaties en vakantiebungalows vraagt verhoudingsgewijs veel aandacht. Een vrijwilliger zoekt enkele dagen per week contact met diverse overnachtingslocaties om te informeren over ons werk
en om te vragen naar de behoefte aan Bijbels. De contacten verlopen per telefoon en per mail. De respons is hoopgevend en
geeft zeker aanleiding om hiermee door te gaan.
De kinderbijbels, zowel in het Nederlands als in andere talen, worden gretig afgenomen! Ze worden gebruikt voor evangelisatiedoeleinden, tijdens de inburgering van gezinnen en bijvoorbeeld bij het Godsdienst Vormend Onderwijs op openbare scholen.
Onder punt 1.5 wordt ingegaan op de financiële positie van de Bijbelvereniging.
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In onderstaande overzicht zijn de locaties waarmee contact is geweest, gespecificeerd.
Als het begrip ‘hotels’ wordt gebruikt, is dit een praktische verzamelnaam voor hotels, pensions en bed & breakfast-locaties.
Ook behoren een woningstichting en een conferentiecentrum hierbij. Bij het begrip ‘zorginstellingen’ in de overzichten betekent
dit dat hierin ziekenhuizen, psychiatrische huizen, hospices en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn begrepen.

Locaties

2018

Hotels

2017

2016

2015

366

499

315

476

Bungalowparken

61

18

38

30

Zorginstellingen

118

243

165

884

Schepen / scholen / gevangenissen

214

119

84

81

Diaconale organisaties / kerken

1.665

1.551

1.067

1.887

Totaal

2.424

2.430

1.669

3.358

1.2.2

Kengetallen

Totaal

Begroot

Totaal

2018

2018

2017

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/
totale baten

85,98%

82,67%

99,50%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/
totale lasten

82,25%

79,21%

82,78%

Fondsenwervingspercentage:
Kosten eigen fondsenwerving/
baten eigen fondsenwerving

9,88%

10,34%

10,69%

Beheer- en administratiekostenpercentage:
Kosten beheer en administratie/
totale lasten

8,30%

10,89%

8,33%

Het bestuur heeft bepaald dat de doelbestedingspercentages van de baten en de lasten minimaal 75% moet zijn en dat zowel
het fondsenwervingspercentage alsook het percentage van de beheer- en administratiekosten maximaal 20% mag bedragen.
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1.2.3

Beleid en methoden voorlichting en fondsenwerving

De Bijbelvereniging is in het bezit van het CBF-certificaat: ‘erkend goed doel’. Het bestuur is er op gefocust steeds aan alle
beoordelingscriteria te blijven voldoen om in het bezit te blijven van dit certificaat. Die beoordelingscriteria zijn: missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten & organisatie, doelrealisatie, integriteit, governance, verantwoording
en belanghebbenden.
Met betrekking tot de methoden van fondsenwerving staat het bestuur voor door middel van vier direct mailings per jaar
(potentiële) donateurs en leden tot het geven van (een) bijdrage(n) te bewegen. Ook wordt viermaal per jaar een digitale
nieuwsbrief verzonden. Daarnaast worden fondsen aangeschreven die hun vermogen aanwenden voor onder andere de
doelstellingen die de Bijbelvereniging voor ogen heeft.
Met betrekking tot de voorlichting wordt het door het bestuur wenselijk geacht tenminste enkele keren per jaar aanwezig
te zijn met een infotafel bij daarvoor in aanmerking komende gelegenheden. Daarnaast moeten er steeds voldoende folders
en flyers beschikbaar zijn om de naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en het werk van de vereniging te promoten.
1.2.4

Beleid met betrekking tot omvang en functies van reserves en fondsen

De reservering van de Bijbelvereniging bestaat, naast een continuïteitsreserve, uit een bestemmingsreserve.
De continuïteitsreserve is bedoeld voor de korte termijn en wordt aangehouden ter dekking van de kosten voor het
geval de inkomsten onverhoopt zouden teruglopen. Het bestuur wil (naar) een niveau van anderhalf maal de normaliter te verwachten directe kosten binnen een vol kalenderjaar.
De bestemmingsreserve dient om projecten te dekken uit eigen financiële middelen. Bijvoorbeeld om diverse Bijbeluitgaven te bekostigen, die zullen worden ingezet als evangelisatiemiddel.
1.2.5

Beleggingsbeleid

De niet direct benodigde gelden voor lopende zaken worden geparkeerd op spaarrekeningen. Het bestuur is vanwege het verhoogde risico geen voorstander van beleggingen en hiervan is ook nooit sprake geweest.
1.2.6

Vrijwilligersbeleid

Aan vrijwilligers worden de gemaakte onkosten op verzoek vergoed.
1.2.7

Communicatiebeleid met belanghebbenden

Met betrekking tot het communicatiebeleid lopen de contacten in eerste instantie veelal via de voorzitter of de bureaumanager.
Daarna worden deze eventueel gedelegeerd naar andere bestuursleden of vrijwilligers.
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1.3

Informatie over het bestuur

1.3.1

Taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid van de dagelijkse leiding. Het voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en, na goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Het bestuur kent de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en van
penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en verder indien tenminste drie leden van het bestuur dit verzoeken of de
voorzitter dit gewenst acht. In het verslagjaar heeft het bestuur zes keer vergaderd (naast de Algemene Ledenvergadering).
Tussentijds is er regelmatig onderling contact geweest per e-mail en telefoon over lopende zaken.
Voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de financiële administratie en de schriftelijke vastlegging van de inkomsten en de uitgaven nagekeken en wordt de rekening van baten en lasten over het verstreken verenigingsjaar samengesteld. Het
bestuur heeft de samenstelling van de jaarrekening opgedragen aan een registeraccountant, die daarvan een verklaring opstelt.
1.3.2

Bezoldiging- en vergoedingenbeleid

De leden van het bestuur en commissieleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van de door leden van het
bestuur ten bate van de vereniging gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden is toegestaan.
1.3.3

Wijze benoemen en zittingsduur bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen, leden van de vereniging. Bestuursleden hebben
zitting op persoonlijke titel. De leden worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering. De zittingsduur van
een bestuurslid is vijf jaren. Een bestuurslid is na afloop van deze periode terstond herkiesbaar.
1.3.4

Nevenfuncties bestuursleden

de heer H.M. Jager

:

de heer A.P. van Leeuwen

:

de heer W. van Halem
de heer A.J. Hulzebosch
mevrouw ds. A. van der Meij

:
:
:

Voorzitter Stichting voor Zending en Diaconaat binnen de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland, voorzitter kerkenraad Vrije
Evangelische Gemeente Wormerveer, voorzitter bestuur Diaconale Stichting
Gevangenzorg, lid Raad van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Heerhugowaard,
lid comité Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, lid Raad van
Kerken in Nederland, lid generale Synode van de PKN.
Voorzitter Commissie van Beheer Nederlands Gereformeerde Kerk te
Amsterdam-Centrum, vice-voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh,
penningmeester Stichting Deo Volente
Geen
Geen
Bestuurslid Leids Universitair Fonds Breda
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1.4

Risicoanalyse

Wat is een risicoanalyse: inleiding
Een risicoanalyse is kort gezegd een overzicht van alle mogelijke risico's die het resultaat (negatief) kunnen beïnvloeden en
waarin voor elk risico wordt aangegeven wat het gevolg zou zijn als het risico zich voordoet, welke maatregelen getroffen kunnen worden ter beheersing hiervan en wie deze maatregelen het beste kan nemen.
Een goede risicoanalyse is echter geen star en simpel overzichtslijstje maar behoort een dynamisch proces te zijn.
Zoals elke organisatie loopt ook de Bijbelvereniging risico’s bij het realiseren van haar doelstellingen. Op 11 oktober 2016 zijn de
herziene richtlijn RJ 650 voor fondsenwervende organisaties en de nieuwe richtlijn RJK C2 voor kleine fondsenwervende organisaties gepubliceerd. Dit laatste was nodig, omdat de normen van de erkenningsregeling RJ 650 niet verplicht werden gesteld
voor organisaties in categorie A en B.
Risicoanalyse
Inkomsten

Beleggingen

Negatieve
publiciteit

Brand

Continuïteit
bestuur
Continuïteit
uitvoering
Fraude

De inkomsten van de Bijbelvereniging bestaan uit vrijwillige bijdragen van zowel (kerkelijke)
organisaties als individuen. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen we jaarlijks een begroting opstellen, die recht doet aan realistische verwachtingen. Eén ervan is dat nieuwe uitgaven
ook weer nieuwe donateurs genereren. Een recent voorbeeld daarvan is het in de markt zetten
van de Bible Box. Daarnaast brengen we elk kwartaal een nieuwsbrief uit, die blijkens de reacties
niet alleen wordt gelezen maar waarop ook in financiële zin wordt gereageerd. Verder wijzen we
op de presentie tijdens conferenties, symposia e.d. Ook hiermee geven we onze bekendheid en
daarmee de noodzaak van (gratis) bijbelverspreiding een solide basis.
De niet direct benodigde gelden worden geparkeerd op spaarrekeningen. Het bestuur is vanwege het verhoogde risico geen voorstander van beleggingen en hiervan is ook nooit sprake geweest.
Het bestuur is zich ervan bewust dat negatieve publiciteit een daling van de inkomsten ten gevolge kan hebben. Hierop is geanticipeerd door het vaststellen van een calamiteitencommunicatieplan. Uitgangspunten: transparante en eenduidige communicatie, één woordvoerder.
De activiteiten van onze vereniging vinden voornamelijk plaats op twee plekken: op het kantoor
aan de Copernicusstraat 17, 3772 CV Barneveld en in het distributiecentrum, Eigen Haard 51 te
Balk. Om na een onverhoopte brand de Bijbelvoorraad in het distributiecentrum, Eigen Haard 51
te Balk, zo snel mogelijk weer op peil te kunnen hebben, is een degelijke brandverzekering afgesloten bij Donatus.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die geen belangen hebben in de organisatie. Bij vertrek van
een of meerdere leden zullen de resterende bestuursleden zich inspannen om deze leemtes
z.s.m. aan te vullen.
Een groot deel van de uitvoering ligt in handen van de bureaumanager, de enige werknemer van
onze vereniging. Bij (tijdelijke) uitval kan een (beroepsmatige) vervanger worden ingevlogen.
Zijn werkzaamheden worden regelmatig gemonitord door een van de bestuursleden.
De penningmeester controleert regelmatig de financiële processen, zoals die door de bureaumanager worden uitgevoerd. Eventuele fraude kan op deze wijze vroegtijdig worden onderkend.
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1.5

Toekomst en maatregelen 2019

Verspreiding van Bijbeluitgaven
Tot en met 2014 verspreidde de Bijbelvereniging haar uitgaven voornamelijk in hotels, vakantiehuisjes, zieken- en verpleeghuizen, hospices en andere overnachtingslocaties, zoals in gevangenissen en op schepen. Ere was sprake van het ‘plaatsen’ van
Bijbels en er werd periodiek gecontroleerd of deze uitgaven nog representatief (netjes, leesbaar e.d.) waren.
Dit werkveld is sterk gewijzigd. De laatste jaren verspreidt de Bijbelvereniging niet alleen in hotels en andere reguliere locaties,
maar ook in penitentiaire inrichtingen, B&B-locaties en stiltecentra e.d. Daarnaast vinden Bijbels ook hun weg via intermediairs
als diaconale instellingen, het justitiepastoraat, evangelisatiewerkgroepen en organisaties die zich richten op de opvang van
vluchtelingen.
Meerdere talen
Met het laatst genoemde is direct de enorme verbreding van het werkveld van de Bijbelvereniging benoemd. Werd tot voor
enkele jaren geleden het Woord slechts in de talen Nederlands, Duits, Frans en Engels verspreid, nu gaan er uitgaven in meer
dan 70 talen naar geïnteresseerden in het Evangelie. En daarmee zijn wel de meest gesproken, maar zeker nog niet alle in Nederland gesproken talen afgedekt. Zodra er vraag is naar een nog niet in het assortiment voorkomende taal, zal in principe worden geprobeerd de voorraad daarmee aan te vullen.
Speciale uitgaven
Voor met name ouderen in verpleeghuizen en hospices worden veel boekjes ‘Kostbare tijd’ en ‘InZicht’ aangevraagd. Voor
slechtzienden (veelal ook ouderen) is er veel vraag naar een Groot Letter Bijbel. Volledige exemplaren zijn nieuw niet meer te
koop en zelfs gebruikt zijn ze behoorlijk prijzig en vaak te duur voor de doelgroep. Daarom is besloten om een Groot Letter Bijbel
te laten drukken. In 2019 zal deze Bijbel via de webwinkel te bestellen zijn. Wel zal hiervoor een bijdrage in de verzendkosten
worden gevraagd van de aanvragers.
Kinder- en jongerenbijbels
Onder kinderen en jongeren bestaat ongedacht veel behoefte aan een Bijbel op hun eigen niveau. De behoeften zijn echter zeer
divers. Afkomst, leefomgeving, opleiding en opvoeding zijn onder andere elementen die daarbij een grote rol spelen. Vandaar
dat gestreefd wordt naar een breed aanbod van kinder- en jongerenbijbels. In 2017 is daarmee een start gemaakt en inmiddels
is een breed assortiment aanwezig. Toch vinden we dat een Bijbel voor tieners een mooie aanvulling zou zijn. Vandaar dat in
2019 ook de Groeibijbel leverbaar zal zijn.
Organisatie
De laatste jaren is het gebruik van de website voor het plaatsen van bestellingen sterk toegenomen. Inmiddels komt meer dan
80% van de aanvragen langs deze weg binnen. In de regel worden de aangevraagde Bijbels binnen een week verzonden. In verband met het nog steeds uitbreidende assortiment is aan het eind van 2018 de opslagruimte vergroot.
Financieel resultaat
In 2018 is sprake van een betrekkelijk gering negatief resultaat. Een resultaat dat was voorzien in de begroting. Overigens was in
de begroting rekening gehouden met zowel een lagere besteding aan doelstelling als lagere baten. Aangezien deze posten beiden met een even groot bedrag toenamen, bleek ook het tekort nagenoeg hetzelfde als voorzien in de begroting.

10

