Beleidsplan (2018) en verantwoording (2017)
Stichting ‘Tot Bevordering van Bijbelonderwijs’ (RSIN: 810593610)
Doelstelling
De stichting heeft als statutaire doelstelling:
Het op materiële en immateriële wijze leveren van bijdragen aan het Bijbelonderwijs in
Nederland en daarbuiten.
Middelen
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
Het geven van daadwerkelijke en financiële steun aan christelijke kerken, organisaties en
personen die zich bezighouden met het geven van bijbelonderricht en het beschikbaar stellen
van de daartoe benodigde materialen en gelegenheden.
De visie
De visie van de stichting is sinds haar oprichting 26-02-2002 niet fundamenteel veranderd, te
weten:
Op materiële en immateriële wijze een bijdrage leveren aan het bijbelonderwijs in Nederland
en daarbuiten.
Analyse van de huidige situatie
We moeten constateren dat de achterban van de stichting wat betreft het werven van fondsen
zich voornamelijk onder de gebruikers van de “Studiebijbel” bevindt. Dit leidt ertoe dat er
naar verhouding veel geoormerkte giften voor dat project binnenkomen.
Uitgeoefende activiteiten 2017
De activiteiten bestaan uit fondswerving. Dit wordt door het bestuur gedaan middels
correspondentie met en bezoeken aan een beperkt aantal donateurs. De besteding van de
gelden ten behoeve van de doelstelling wordt twee keer per jaar gedaan in een speciaal
daarvoor belegde bestuursvergadering.
In 2017 werd geld beschikbaar gesteld aan de volgende doelstellingen:
• € 1.500,00 voor Perzische bijbels en Bijbelstudie materiaal voor het werk van Elim
onder Iraanse en Afghaanse vluchtelingen in Europa, Turkije en Iran.
• € 1.000,- euro voor een zaterdag bijbelcursus voor voorgangers in India.
• € 7.500,- voor het Studiebijbelproject van het CVB (Veenendaal), voor de upgrade van
app en de Spaanse editie.
Doelstellingen in 2018
Wat betreft het werven van fondsen willen we meer in algemene zin de noden van
bijbelonderwijs onder anderstaligen onder de aandacht brengen.
Verder is het gebrek aan bijbelkennis bij veel voorgangers in Azië en Latijns Amerika zo
schrijnend dat het nodig is daar ook in 2018 aandacht aan te geven. We willen ons daarom
blijven richten op het werven van fondsen voor de Spaanse Biblia de Estudio.

Actieplannen
• I.v.m. de doelstelling zullen we op de SBBO website (www.sbbo.org) wijzen op de
nood van bijbelonderwijs in de ‘derde wereld.’
• Er zal in de meetings met begunstigers aandacht gegeven worden aan bijbelonderwijs
in tweede en derde wereldlanden.
• Er zal contact gezocht worden met Bijbelscholen en uitgevers in de Spaanstalige
wereld.
Presentatie
Via de bekende media zal het beleid van de stichting gecommuniceerd worden. Wel willen we
evenals voorgaande jaren daarbij de voorkeur geven aan een persoonlijke en individuele
benadering van begunstigers.
Financiële zaken en bestuur
De stichting heeft geen werknemers. De nodige diensten worden door het bestuur en
vrijwilligers gedaan, die hiervoor geen vergoeding ontvangen.
Het bestuur bestond in december 2017 uit de volgende personen: J.C. Bette (voorzitter), drs.
G. van den Brink (secretaris) en drs. W. Dorsman (penningmeester).

