Overzicht activiteiten Stichting Wat Zegt de Bijbel 2014
In dit document vindt u een overzicht van de activiteiten waar Stichting Wat Zegt de Bijbel zich in het
afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden.

Bestuur
 Het bestuur van Stichting Wat Zegt de Bijbel heeft tweemaal vergaderd in 2014 en viermaal
overleg gevoerd via Skype. De afspraken en besluiten zijn vastgelegd.
 Dit jaar is Sietse Schaafsma voorzitter geworden, Pier Groen penningmeester en Douwe
Scheepsma secretaris. Mariëlle Bakema heeft vanwege persoonlijke omstandigheden haar
bestuurslidmaatschap beëindigd.
Financiën & administratie
 Een overzicht van de financiën vindt u in het document ‘Financieel jaaroverzicht 2014’.
 De adreslijsten van donateurs, vrijwilligers en cursisten worden op regelmatige basis
bijgewerkt.
Personeel
 De vacature voor Coördinator Bijbelcursus kon jammer genoeg in 2014 niet worden vervuld.
Hierdoor was het niet mogelijk structureel de vernieuwing van het cursuswerk op te pakken.
Communicatie & fondsenwerving
 In juni 2014 is er een nieuwsbrief aan relaties verstuurd, waarin tegelijkertijd geworven is
voor middelen voor de stichting.
 De website wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. Zo zijn er nu ook cursussen
digitaal ter beschikking gesteld.
 In het blad ‘Berichten’ is in 2014 geen bericht geplaatst.
 Het onderzoek naar mogelijke samenwerkingsverbanden is afgerond. Er bleek geen directe
mogelijkheden te zijn.
 Er is begonnen met een proef om de cursus digitaal te maken met behulp van Adobe
formulieren.
Bijbelcursuswerk
 Eind 2014 namen 12 jongeren deel aan een jongerencursus, 127 volwassenen namen deel
aan een van de volwassencursussen.
 De cursus over het boek Genesis is afgerond en begonnen is met een cursus over het boek
Job.
 De nieuwe cursus over Job heeft een nieuwe lay-out gekregen. Het gebruik hiervan zal in
2015 worden geëvalueerd.
 Er is een proef gestart met een interactieve cursus (op basis van Max Class) met een groep
jongeren. Na een eerste positieve deelname, daalde de belangstelling drastisch. Het blijkt dat
deze manier van werken geen blijvende actieve deelname tot gevolg had.
 Op 13 september is er een correctoren-dag geweest. Naast gesprek en ontmoeting, is hier
gesproken over de communicatie tussen cursist en corrector en de betrokkenheid van de
directie bij het beantwoorden van vragen van cursisten.


Een corrector is vanwege de leeftijd gestopt met het correctiewerk.

