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JAARVERSLAG 2021 

 

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 ve-

len 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, gevange-

nissen, 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   : de heer H.M. Jager, Purmerend 

Secretaris  : de heer W. van Halem, Kampen 

Penningmeester  : de heer A.P. van Leeuwen, Amstelveen 

Lid  : de heer A.J. Hulzebosch, Ridderkerk 

Lid  : mevrouw ds. A. van der Meij, Prinsenbeek 
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Beroepskrachten 

 

Bureaumanager : de heer J. van Middendorp, Barneveld  0,9 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 2021 werden 105.725 Bijbeluitgaven en Bible Boxen geplaatst. Daarmee is dit het vierde jaar op rij dat de 

‘100.000 grens’ wordt gepasseerd. De behoefte aan Bijbeluitgaven in veel verschillende talen is nog steeds groot. Er is dan ook 

een constant aanbod van ruim 70 talen. Het uitbreiden van het aantal talen is niet een doel op zich, maar als er vraag is naar een 

nog niet aanwezige taal wordt steeds serieus overwogen daarin te voorzien. 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, vluchte-

lingen en asielzoekers, stijgt ook nog steeds.  

 

Het plaatsen van Bijbels in hotels, pensions, bed & breakfast-locaties en vakantiebungalows vraagt verhoudingsgewijs veel aan-

dacht. Een paar vrijwilligers zoeken 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 maakt het 

de moeite waard hiermee door te gaan. Een andere vrijwilliger houdt zoveel mogelijk nieuw geopende locaties bij en geeft die 

door. 

 

De kinderbijbels, zowel in het Nederlands als in andere talen, worden gretig afgenomen! Ze worden gebruikt door gedetineer-

den, in verzorgings- en verpleeghuizen, voor evangelisatiedoeleinden, tijdens de inburgering van gezinnen en bijvoorbeeld bij 

het Godsdienst Vormend Onderwijs op openbare scholen.  

 

1.2.2 Financiële positie 

 

In het jaar 2021 waren de wereldwijde gevolgen van het coronavirus voor de gezondheid (lichamelijk én geestelijk) duidelijk en 

werden die gevolgen nog beter merkbaar en zichtbaar dan in 2020. Ook onze organisatie werd getroffen door het coronavirus 

en de overheidsmaatregelen dienaangaande. Voor 2021 heeft dit in beperkte mate geleid tot een daling van de baten.  

 

Onder punt 1.5 wordt nog wat verder ingegaan op de financiële positie van de Bijbelvereniging.  
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In onderstaande overzicht zijn de locaties waar mutaties hebben plaatsgevonden, 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. Onder de noemer ‘bungalowparken’ zijn sinds 2020 ook 

enkele Begrafenisondernemingen gerangschikt. Bij het begrip ‘zorginstellingen’ in de overzichten betekent dit dat hierin zieken-

huizen, psychiatrische huizen, hospices en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn begrepen. 

 

In onderstaand overzicht is het aantal unieke gevers per jaar aangegeven. 
 

Categorie 2021 2020 2019 2018 

Aantal unieke donateurs   4.110 4.299 4.313 3.848 
 

 

 
 

Doelbestedingspercentage van de baten:     

Bestedingen aan doelstellingen/ 
totale baten 

 
88,85% 85,43% 83,50% 

        
Doelbestedingspercentage van de lasten:  

   
Bestedingen aan doelstellingen/ 
totale lasten 

 
85,08% 86,01% 86,20% 

      
Fondsenwervingspercentage:  

   
Kosten eigen fondsenwerving/ 
baten eigen fondsenwerving 8,59% 6,76%  7,40% 

 
Beheer- en administratiekostenpercentage:  

   
Kosten beheer en administratie/ 
totale lasten 6,89%  7,18% 5,42% 

 
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. 

 

Locaties 2021 2020 2019 2018 

Hotels   152 117 174 366 

Bungalowparken 98 108 90 61 

Zorginstellingen 180 188 179 118 

Schepen / scholen / gevangenissen             154 101 213 214 

Diaconale organisaties / kerken 1.684 1.781 1.810 1.665 

Totaal   2.268 2.275 2.466 2.424 

1.2.3  Kengetallen              Totaal      Begroot Totaal 
              2021      2021  2020 
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1.2.4  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, verantwoor-

ding 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. 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, uiteraard zodra de huidige ‘coronamaatrege-

len’ niet meer (volledig) van toepassing zijn. Daarnaast moeten er steeds voldoende folders en flyers beschikbaar zijn om de 

naamsbekendheid van de vereniging te vergroten en haar werk te promoten. 

  

   

1.2.5  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, dan wel de vereniging onverhoopt zou moeten worden beëin-

digd. Idealiter heeft de continuïteitsreserve in een kalenderjaar de omvang van de totale inkomsten (excl. nalaten-

schappen) in datzelfde kalenderjaar. De bestemmingsreserve dient om projecten te dekken uit eigen financiële mid-

delen. Bijvoorbeeld om diverse Bijbeluitgaven te bekostigen, die zullen worden ingezet als evangelisatiemiddel. Het 

negatieve resultaat van dit jaar is ten dele ten laste gebracht van de bestemmingsreserve, die nu derhalve op nul 

staat. Dit is overigens in de lijn met de bestedingen aan evangelisatiemiddelen, die dit jaar zijn gedaan.  
 

1.2.6  Beleggingsbeleid  
 

De niet direct benodigde gelden voor lopende zaken worden geparkeerd op spaarrekeningen. Het bestuur is vanwege het ver-

hoogde risico geen voorstander van beleggingen en hiervan is ook nooit sprake geweest. 
  

1.2.7  Vrijwilligersbeleid  
 

Aan vrijwilligers worden de gemaakte onkosten op verzoek vergoed. Ook wordt een vrijwilligersvergoeding aangeboden, onder 

de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.  
 

1.2.8  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.  
 

1.2.9  Beleid met betrekking tot samenstelling en controle jaarrekening  

De jaarrekening is samengesteld door een bevoegd accountant, die zijn bevindingen heeft weergegeven in een samenstellings-

verklaring. De controle is uitgevoerd door een kascontrolecommissie. Elk jaar benoemt het bestuur twee externe personen in de 
kascontrolecommissie, waarvan tenminste één lid hiervan reeds eerder deel heeft uitgemaakt. Dit om de continuïteit van de 
werkzaamheden van de commissie te waarborgen. Een commissielid heeft maximaal 5 jaar zitting. 

 
1.2.10 Beleid met betrekking tot legaten, nalatenschappen en aanzienlijke giften 
Zoveel als mogelijk is wordt nagegaan of de schenker van onbesproken gedrag is/was, aangezien de Bijbelvereniging wil waken 
voor discutabel verkregen gelden. 
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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 eindver-

antwoordelijkheid van de dagelijkse leiding. Het voert de besluiten van de Algemene Ledenvergadering uit. Het bestuur is be-

voegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en, na goedkeu-

ring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-

schuldenaar 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 inkom-

sten 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  :  Voorzitter van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland,                                

    lid Moderamen Raad van Kerken in Nederland, voorzitter VVE De Dommel te 

 Purmerend, lid commissie van toezicht PI Heerhugowaard, voorzitter St. voor                                                       

zending en diaconaat Bond VEG in Nederland, lid Generale Synode PKN. 

de heer A.P. van Leeuwen de heer A.P. van Leeuwen :   Voorzitter Commissie van Beheer Nederlands Gereformeerde Kerk te  

   Amsterdam-Centrum, penningmeester Stichting Deo Volente 

de heer W. van Halem :    Geen 

de heer A.J. Hulzebosch :    Geen 

mevrouw ds. A. van der Meij : Bestuurslid Leidse Cleveringa-lezing 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 kun-

nen 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 organi-

saties 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 
       

# Onderwerp Risico Oorzaak Gevolg Getroffen maatregelen 

Governance 

1.1 Continuïteit 

bestuur 

Plotseling wegvallen van be-

stuursleden (bijvoorbeeld 

door overlijden) 

Onvoorziene 

gebeurtenissen 

Kennis raakt 

verloren 

Vastleggen van alle gemaakte afspraken in 

een voor elk bestuurslid beschikbaar docu-

ment. Mogelijke vervanger is op de hoogte 

van de belangrijkste processen 

Reputatie 

2.1 Negatieve 

publiciteit 

Terechte of onterechte nega-

tieve publiciteit 

Acties door 

derden. Onge-

lukkige uitlatin-

gen vanuit de 

vereniging 

Risico #6.1 

Steun van kerken 

en/of individuele 

donateurs  valt 

weg 

Externe communicatie en PR zijn afdoende 

geregeld en vastgelegd (alles via één persoon, 

bureaumanager dan wel voorzitter van de 

vereniging. Duidelijk vastgelegd PR beleid) 

Operationeel 

3.1 Continuïteit 

uitvoering 

Plotseling (tijdelijk) wegvallen 

van uitvoerende medewer-

kers (bijv. door overlijden) 

Onvoorziene 

gebeurtenissen 

Kennis raakt 

verloren 

Goede vastlegging van alle processen. Moge-

lijke vervanger is op de hoogte van de belang-

rijkste processen 

3,.2 Cybercrime De computer wordt gehackt 

(b.v. ransomware) 

Onvoldoende 

beveiliging.  

Ondeugdelijke 

procedures 

Grote financiële 

schade en een 

tijdlang niets 

kunnen leveren. 

Adequate beveiligingsmaatregelen 

Regelmatige back-up 

Beheer van het systeem goed vastgelegd 

3.3 Brand en 

andere ca-

lamiteiten 

Voorraden/kantoor gaan 

verloren (door brand of door 

b.v. bomaanslag, inbraak, 

diefstal, vandalisme, etc.) 

Onvoldoende 

beveiliging. 

Ondeugdelijke 

procedures 

Grote financiële 

schade en een 

tijdlang niets 

kunnen leveren. 

Degelijke brand- en ongevallenverzekering 

Via de cloud systemen direct opvraagbaar en 

functioneel inzetbaar 

Compliance 

4.1 Compliance De vereniging handelt in strijd 

met de wet- en regelgeving 

(bijv. AVG, WBTR, ANBI) 

Onbekend met 

de regelgeving. 

Nalatigheid 

Risico #2.1 

Boetes 

Periodieke toets op voldoen aan wet- en 

regelgeving. Komt jaarlijks terug in bestuurs-

vergaderingen 

http://www.rjnet.nl/Global/RJ-Uiting%202016-13%20'Richtlijn%20650%20fondsenwervende%20organisaties'.pdf
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Fraude 

5.1 Fraude Geld wordt verduisterd Slechte proce-

dures 

Verlies van finan-

ciële reserves 

Processen zijn fraudeproof 

Duidelijke functiescheiding 

Financieel 

6.1 Inkomsten Plotselinge en sterke afname 

van de inkomsten 

Recessie. 

Negatieve pu-

bliciteit 

Continuïteit komt 

in gevaar 

Er is een reserve aangelegd 

Tijdige signalering van dalende inkomsten en 

opzeggingen van donateurs 

6.2 Beleggingen Er is alleen een spaarrekening Faillissement 

van de bank 

Verlies van finan-

ciële reserves 

Monitoring van hoogte banksaldo 

Bij oplopende reserve worden financiële mid-

delen gespreid over meerdere banken 

 

 

 

1.5  Toekomst en maatregelen 2022 
 

Verspreiding van Bijbeluitgaven 
 

Tot en met 2014 verspreidde de Bijbelvereniging haar uitgaven voornamelijk in hotels, vakantiehuisjes, zieken- en verpleeghui-

zen, 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. Meer en meer verspreidt de Bijbelvereniging niet alleen in hotels en andere reguliere locaties, 

maar ook (via geestelijk verzorgers) 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 de laatstgenoemden is direct de enorme verbreding van het werkveld van de Bijbelvereniging aangeduid. 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 Ne-

derland gesproken talen afgedekt. Zodra er vraag is naar een nog niet in het assortiment voorkomende taal, zal in principe wor-

den geprobeerd de voorraad daarmee aan te vullen. 
 

Speciale uitgaven 
 

Voor met name ouderen in verpleeghuizen en hospices worden veel bemoedigingsboekjes ‘Geborgen tranen’, ‘InZicht’ en ‘Kost-

bare tijd’ aangevraagd. Ook in het pastoraat zijn deze boekjes erg geliefd. Daarnaast is het Psalmenboekje ‘Spreken van en tot 

God’ populair. Van de genoemde boekjes werden er ruim 35.000 verspreid in 2021! Het boekje ‘Kostbare tijd’ is nu uitgebracht 

in grote letter en dat kan op veel enthousiasme rekenen bij de ontvangers! Voor komend jaar staat er nog een nieuw bemoedi-

gingsboekje op stapel, voor o.a. verplegend personeel. Via de website www.vragenovergeloven.nl (eigendom van LPB Media) 

kan een gratis Bijbel worden aangevraagd. Aan onze vereniging is verzocht deze aanvragen te honoreren. De vraag blijkt groot te 

zijn: jaarlijks betreft het inmiddels zo’n 1.200 exemplaren. Aan deze vragers wordt gewoonlijk een Bijbel in Gewone Taal + info-

gids toegezonden (BGT+). De items die aan deze Bijbels zijn toegevoegd dienen ervoor om de beginnende Bijbellezer op weg te 

helpen. Het blijkt een gewaardeerde uitgave te zijn. 

Voor slechtzienden (veelal ook ouderen) is er veel behoefte aan een Groot Letter Bijbel. Sinds we die in 2019 lieten drukken is er 

voortdurend vraag naar. Voor deze uitgave wordt wel een bijdrage in de verzendkosten gevraagd.  
 

 

http://www.vragenovergeloven.nl/
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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. Inmiddels is een breed assortiment aanwezig. Voor 

tieners zijn de ‘Groeibijbel’, de ‘Bijbel in strip’ en de ‘Bijbel voor jou’ beschikbaar. 
 

Maand van de Bijbel 
 

In 2020 en 2021 heeft onze vereniging meegedaan met de ‘Maand van de Bijbel’. Het betreft een samenwerkingsverband, dat 

vanaf 2019 wordt georganiseerd op initiatief van uitgeverij Royal Jongbloed en Adveniat. De bedoeling van deze ‘Maand van de 

Bijbel’ is om, door middel van allerlei (kranten-)artikelen, essays, video’s, online-colleges, events, blogs en getuigenissen ook 

andere mensen en organisaties in beweging te krijgen om aandacht te genereren voor dit Boek der Boeken. Of, zoals de organi-

satoren het zelf verwoorden: ‘het is onze wens dat door heel het land een vuur wordt aangewakkerd om te participeren en sa-

men van de inspiratie te proeven en plezier te beleven met de Bijbel.’ 
 

Organisatie 
 

Zo’n 90% van de aanvragen komt via onze website binnen. In de regel worden de aangevraagde Bijbels binnen enkele dagen, 

maar zeker binnen een week, verzonden.  
 

Nabije toekomst 
 

Voor 2022 geldt dat de lijn van de afgelopen jaren wordt voortgezet, namelijk om enkele malen per jaar nadrukkelijk ons aanbod 

bekend te maken. Bijvoorbeeld als er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn en/of als er bijzondere dagen ophanden zijn, zoals kerke-

lijke feestdagen, Kerkproeverij, Bijbelzondag en eeuwigheids-/herdenkingszondag.  

 

Verder denken we na over uitgaven, waarmee het grote aantal zinzoekers in onze samenleving gebaat zou kunnen zijn. Onze 

bemoedigingsboekjes hebben bewezen dat Bijbelteksten, bij voorkeur met toegevoegde illustraties, houvast kunnen geven en 

zinvol zijn. Moeten we in dat segment uitbreiden? Zijn er bestaande uitgaven die, opgefrist en wel, heruitgegeven zouden kun-

nen worden? Zijn er andere en/of betere middelen? We zijn er met elkaar over in gesprek. 
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2.1          Balans per  31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.5.1 -                     -                     
Vlottende activa
Voorraden 2.5.2 -                     -                     
Vorderingen 2.5.3 2.562 -                     
Liquide middelen 2.5.4 49.449 84.201

Totaal activa 52.011 84.201
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PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Reserves 2.5.5
Continuïteitsreserve 13.977 24.216
Bestemmingsreserve 0                         19.990

13.977 44.206
Voorzieningen
Pensioenvoorziening 2.5.6 30.374 32.706

Kortlopende schulden
Belastingen en sociale lasten 2.5.7 3.218 2.739
Overige kortlopende schulden 2.5.8 4.442 4.550

7.660 7.289

Totaal passiva 52.011 84.201
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2.2          Staat van baten en lasten
Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020
€ € €

BATEN

Baten van particulieren 2.6.1 284.532            266.000            339.742            
Baten van bedrijven 2.6.2 13.898               13.000               16.296               
Baten van Stichtingen en Fondsen 2.6.3 50.150               50.000               82.834               
Baten van kerken 2.6.4 45.920               54.000               56.846               
Som van de geworven baten 394.500            383.000            495.718            

LASTEN

Doelstelling
Besteed aan doelstelling 2.3 350.515            321.300            366.677            
Voorlichting 2.3 8.393                 5.900                 10.551               

358.908            327.200            377.228            
Werving 
Wervingskosten 2.3 33.886               25.900               36.696               

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 2.3 29.075               27.300               23.708               

Som van de lasten 421.869            380.400            437.633            

Saldo voor financiële baten en lasten -27.370             2.600                 58.086               

Saldo financiële baten en lasten 2.7.4 -2.859                -1.300                -2.085                
Saldo van baten en lasten -30.229             1.300                 56.001               

Resultaatverdeling

Continuïteitsreserve -10.239             1.300                 56.001               
Bestemmingsreserve -19.990             -                          -                          

Totaal resultaatbestemming -30.229             1.300                 56.001               
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2.3          Overzicht lastenverdeling
      Besteed aan doelstelling

geplaatste eigen beheer
Bijbels incl. fondsen- en

Lasten gerelat. kosten voorlichting werving administratie
€ € € €

Besteed aan doelstelling 2.7.1 317.579€          
Publiciteit en communicatie 2.7.2 3.015€               26.898€            
Personeelskosten 2.7.3 29.678€            4.946€               7.420€               12.627€            
Huisvestingskosten 4.067€               
Kantoor- en algemene kosten 3.257€               12.381€            
Afwaardering Bijbeluitgaven -€                        
Totaal lasten 350.515€          7.962€               34.319€            29.074€            

Aan de hand van de bestede arbeidsuren zijn met betrekking tot de verdeling van 
de personeelskosten onder punt 2.4.13 de bijbehorende percentages opgenomen.
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2.3          Overzicht lastenverdeling (vervolg)

Totaal Begroot Totaal
Lasten 2021 2021 2020

€ € €

Besteed aan doelstelling 2.7.1 317.579            250.000            339.351            
Publiciteits- en communicatiekosten 2.7.2 29.913               32.700               36.861               
Personeelskosten 2.7.3 54.671               77.000               46.022               
Huisvestingskosten 4.067                 3.900                 4.036                 
Kantoor- en algemene kosten 15.639               16.800               11.362               
Totaal lasten 421.869            380.400            437.633            

Doelbestedingspercentage van de baten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 88,85% 85,43% 83,50%

Doelbestedingspercentage van de lasten:
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 85,08% 86,01% 86,20%

Wervingspercentage:
Wervingskosten/som van de geworven baten 8,59% 6,76% 7,40%

Beheer- en administratiekostenpercentage:
Kosten beheer en administratie/totale lasten 6,89% 7,18% 5,42%
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2.4          Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.4.1       Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis de RJK-richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties van
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 
organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

2.4.2       Vergelijkende cijfers

Het negatieve exploitatiesaldo is ten laste gebracht van zowel de bestemmingsreserve als de continuïteitsreserve. 

2.4.3       Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.4.4       Materiële vaste activa

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage 
van deze verkrijgingsprijs.

2.4.6       Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
de (geamortiseerde) kostprijs.

2.4.7      Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed
moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit
betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

2.4.8      Pensioenvoorziening
De voorziening betreft een pensioenverplichting jegens een voormalige werknemer van de 
Bijbelvereniging. De voorziening wordt gewaardeerd volgens bedrijfseconomische grondslagen 
en is bepaald op basis van een jaarlijkse actuariële berekening.
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Grondslagen van resultaatbepaling

2.4.9    Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

2.4.10       Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien (het bedrag van) de betaling is aangekondigd. 
Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

2.4.11     Lasten

Tot de lasten worden alle op de verslagperiode betrekking hebbende kosten gerekend.

2.4.12     Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

2.4.13       Kostentoerekening

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:

Kostensoort Toerekening

Personeelskosten 60% aan doelstelling
10% aan voorlichting
15% aan fondsenwerving
15% aan beheer en administratie

Kantoor- en alg. kosten (verz. en opslag Bijbels) 100% aan doelstelling
Kantoor- en alg. kosten (overige) 100% aan beheer en administratie
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2.5          Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2.5.1          Materiële vaste activa

Er zijn geen activa in gebruik voor de bedrijfsvoering.

Op duurzame gebruiksgoederen met een aanschafwaarde boven € 1.500 wordt afgeschreven. Activa
met een lagere aanschafwaarde worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. 
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

2.5.2          Voorraden

De voorraad Bijbeluitgaven, zoals die is vastgesteld en gecontroleerd per 31 december van ieder jaar
was t/m 2019 opgenomen tegen de waarde in het economisch verkeer (zijnde 25% van de aanschafprijs). 
Aangezien de Bijbels grotendeels zijn voorzien van een 'eigen omslag', is de waarde voor een andere 
organisatie nihil. Vandaar dat is besloten om de praktische waarde m.i.v. 1 januari 2020 te stellen op nihil.
De voorraden zijn opgeslagen in een opslagloods aan de Eigen Haard 51, 8561 EX te Balk en
(geringe werkvoorraden) bij werknemer J. van Middendorp, bij voorzitter H.M. Jager en bij 
penningmeester A.P. van Leeuwen.

Bijbeluitgaven in aantallen 2021 2021 2021 2021
Beginvoorraad Gekocht Geplaatst Eindvoorraad

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 259.624 145.774 105.725 299.673

Bijbeluitgaven in aantallen 2020 2020 2020 2020
Beginvoorraad Gekocht Geplaatst Eindvoorraad

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 200.027 164.128 104.531 259.624
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2021 2020

€ €
2.5.3          Vorderingen

Te ontvangen rente -                          -                          
Overige vorderingen 2.562                 -                          

2.562                 -                          

2.5.4          Liquide middelen

Rekeningen courant 33.989               38.741               
Spaarrekeningen 15.460               45.460               

49.449               84.201               

Bij de ING zijn drie rekeningen courant ondergebracht. De spaarrekening bestaat uit een Vermogen
Spaarrekening bij de ING met rekeningnummer 539898 tegen een basis jaarrente van 0,00% per 31-12-2021.
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)
2021 2020

€ €
PASSIVA

2.5.5          Reserves

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari 24.216               -31.786             
Mutatie volgens resultaatbestemming -10.239             56.001               
Saldo per 31 december 13.977               24.216               

De continuïteitsreserve is bedoeld voor de korte termijn en wordt aangehouden ter dekking van de  
kosten voor het geval de inkomsten zouden teruglopen, dan wel de vereniging onverhoopt zou moeten 
worden beëindigd. Idealiter heeft de continuïteitsreserve in een kalenderjaar de omvang van de
totale inkomsten (excl. nalatenschappen) in datzelfde kalenderjaar.

2021 2020

€ €
Bestemmingsreserve
Saldo per 1 januari 19.990               19.990               
Mutatie volgens resultaatbestemming -19.990             -                          
Saldo per 31 december 0                         19.990               

De Bestemmingsreserve kan dienen om een bijzonder project te dekken uit eigen 
middelen. Bijvoorbeeld om diverse Bijbeluitgaven aan te schaffen, die zullen worden 
ingezet als evangelisatiemiddel. Noodzakelijkerwijs dienst nu de reserve naar nihil te
worden gebracht vanwege het negatieve resultaat. Dit is ook in de lijn van de
bestedingen aan evangelisatiemiddelen die dit jaar zijn gedaan.
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2021 2020

€ €
2.5.6          Pensioenvoorziening

Saldo per 1 januari 32.706               43.291               
Ontvangen rente -                          -                          
Dotatie -                          -7.576                
Onttrekking 677                    -                          
Onttrekking boekjaar -3.008                -3.008                
Saldo per 31 december 30.374               32.706               

De voorziening is gewaardeerd op basis van de waarde in het economisch verkeer. Deze is bepaald 
aan de hand van een offerteaanvraag bij een verzekeraar per 21 juli 2006. Jaarlijks wordt de uitkering 
aan de voormalig werknemer ten laste van de voorziening gebracht. Ook wordt jaarlijks een nieuwe
berekening gemaakt om de koopsom te bepalen die nodig is om het toegezegde, levenslange
pensioen uit te kunnen keren. 
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2.5          Toelichting op de balans (vervolg)

2021 2020

€ €
2.5.7          Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 3.218                 2.739                 
Saldo per 31 december 3.218                 2.739                 

2.5.8         Overige kortlopende schulden

Reservering vakantietoeslagen 1.534                 1.506                 
Bankkosten 458                    410                    
Accountantskosten 2.450                 2.400                 
Overige kosten -                          234                    
Saldo per 31 december 4.442                 4.550                 
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2.6          Toelichting op de baten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
BATEN

2.6.1          Baten van particulieren

Giften van leden en donateurs 267.873            255.000            271.721            
Eenmalige giften van donateurs 16.659               11.000               9.731                 
Nalatenschappen -                          -                          58.290               

284.532            266.000            339.742            

2.6.2          Baten van bedrijven

Giften van bedrijven 13.898               13.000               16.296               

2.6.3       Baten van Stichtingen en Fondsen

Donaties van Stichtingen en Fondsen 50.150               50.000               82.834               
Overige baten -                          -                          -                          

50.150               50.000               82.834               

2.6.4       Baten van kerken

Giften en collecten van kerken en geloofsgemeenschappen * 45.920               54.000               56.846               
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2.6          Toelichting op de baten (vervolg)

* Baten van kerken  gespecificeerd

2021 2020 2021 2020
Protestantse Kerk in Nederland 128 164 24.051 33.435
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 23 31 5.133 7.532
Gereformeerde Gemeenten 15 21 1.905 1.825
(Vrije) Evangelische Gemeenten 15 14 4.982 4.624
Nederlands Gereformeerde Kerken 9 8 1.815 1.665
Christelijke Gereformeerde Kerken 12 15 2.362 2.074
Baptistengemeenten 7 12 1.092 1.414
Vergadering van Gelovigen 4 6 545 1.330
Hersteld Hervormde Kerk 3 2 665 475
Rooms-Katholieke Kerk 7 12 1.225 860
Overigen 9 17 2.145 1.612
Totaal 232 302 45.920 56.846

                    Aantal Bedrag
Namen kerken en geloofsgemeenschappen
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2.7          Toelichting op de lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
2.7.1          Besteed aan doelstelling

Geplaatste Bijbeluitgaven

Diverse Bijbeluitgaven (incl. Bible Boxen) 317.579            250.000            339.351            
Besteed aan doelstelling 317.579            250.000            339.351            

Regelmatig werd een taal en/of Bijbeluitgave toegevoegd aan het assortiment.
Per 31 december 2021 waren ruim 240 verschillende Bijbeluitgaven in meer dan 70 talen op voorraad.

2.7.2          Publiciteits- en communicatiekosten

Mailingkosten 23.420               27.500               27.526               
Promotiekosten 6.061                 7.500                 7.629                 
Presentatie- en hostingkosten 432                    1.300                 1.361                 

29.913               36.300               36.516               

De mailingkosten betreffen het sturen van viermaal een direct mail + viermaal een digitale nieuwsbrief. 
De promotiekosten bestaan uit advertentiekosten (vooral in kerkelijke jaarboeken), kosten 
CBF-erkenning en kosten voor het instappen en meedoen aan de campagne nalaten van Stichting 
Goede Doelen onder de werknaam 'Toegift'.
De presentatie- en hostingkosten betreffen het met een infotafel aanwezig zijn bij enkele congressen, 
alsook de hostingkosten van de webwinkel en het bijhouden en optimaliseren van de website.
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2.7          Toelichting op de lasten (vervolg) Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €
2.7.3          Personeelskosten

Lonen en salarissen 38.232               56.400               38.583               
Sociale lasten 7.122                 11.500               7.161                 
Pensioenlasten 2.457                 3.300                 2.504                 
Vrijval pensioenvoorziening 676                    -                          -7.576                
Vrijwilligersvergoedingen 4.207                 4.300                 4.479                 
Overige personeelskosten 1.977                 1.500                 872                    

54.671               77.000               46.022               

Het aantal werknemers aan het einde van boekjaar 2021: 0,9 
Er is aan het einde van het boekjaar een vacature van 0,6.

De bestuursleden zijn allen onbezoldigd. De kosten welke op verzoek vergoed worden, zijn daadwerkelijk 
gemaakte kosten door bestuursleden. Daarnaast wordt een vrijwilligersvergoeding aangeboden.

2.7.4          Saldo financiële baten en lasten

Financiële baten 0 0 0
Financiële lasten -2.859 -1.300 -2.085

-2.859 -1.300 -2.085
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2.8          Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Nijkerk op 17 mei 2022.

H.M. Jager A.P. van Leeuwen,
Voorzitter van het bestuur Penningmeester van het bestuur
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Aan het bestuur van 

Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons 
Copernicusstraat 17  

3772 CV BARNEVELD 
 

Barneveld, 6 april 2022 
 

 

Geacht bestuur, 
 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarstukken over 2021 van  
de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons. 

 

Samenstellingsverklaring 
 

De jaarrekening van de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons is door ons samengesteld 
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 

2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 
is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

opgenomen. 

 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen en de in Nederland geldende RJK-richtlijn 

C2 Kleine fondsenwervende organisatie. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van 
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.  

 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 

de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van de Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons. 

 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 

met de door u verstrekte gegevens.  
 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Visser & Visser Accountants B.V. 
 

 

Was getekend.  
 

 
Drs. J. van Beek RA 



Begroting 2022

Begroting Realisatie Begroting 
2022 2021 2021

€ € €
BATEN

Baten van particulieren 319.000            284.532            316.000            
Baten van bedrijven 5.000                 13.898               5.000                 
Baten van Stichtingen en Fondsen 7.500                 50.150               8.000                 
Baten van kerken 51.000               45.920               54.000               
Som van de geworven baten 382.500            394.500            383.000            

LASTEN

Doelstelling
Besteed aan doelstelling 324.000            350.515            309.735            
Voorlichting 11.000               8.393                 19.450               

335.000            358.908            329.185            

Werving
Wervingskosten 32.000               33.886               21.840               

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie 31.000               29.075               30.675               

Som van de lasten 398.000            421.869            381.700            

Saldo voor financiële baten en lasten -15.500             -27.370             1.300                 

Saldo financiële baten en lasten -                          -2.859                -                          

Saldo van baten en lasten -15.500             -30.229             -1.300                
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