
 

Overzicht activiteiten  

stichting ‘Wat Zegt de Bijbel’ 2016 
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 negenmaal vergaderd in 2016. Er is meer 

vergaderd in verband met de ontwikkeling van BeterBijbel.nl 

 

Financiën & administratie 
 Een overzicht van de financiën vindt u in het document ‘Financieel jaaroverzicht 2016’. 

 De adreslijsten van donateurs, vrijwilligers en cursisten worden op regelmatige basis 
bijgewerkt. 

 

Personeel 
 Momenteel zijn op vrijwillige basis werkzaam voor de stichting: een coördinator, een 

parttime administratieve kracht, 27 correctoren en een stagiaire. Er  wordt nog gezocht naar 
een Coördinator Bijbelcursus.  

 Douwe Scheepsma is door de stichting OM in de gelegenheid gesteld om het project 
BeterBijbel te trekken. Circa 25 vrijwilligers hebben meegewerkt om vragen te maken, te 
redigeren en te testen. 

 Nel Ombelet, die jaren de administratie heeft gedaan is per maart gestopt. Na een tijdelijke 
waarneming heeft in oktober Cor Bunk dit werk overgenomen. Hij kon meer tijd vrijmaken 
en werkt nu 3 dagen per week als vrijwilliger voor de stichting. 

 

Communicatie & fondsenwerving 
 In juni 2016 is er een brief / mailing verstuurd aan relaties, waarin de nieuwe website 

‘BeterBijbel.nl’ is aangekondigd, de donateurs zijn bedankt voor hun bijdragen en 
tegelijkertijd om verdere ondersteuning is gevraagd. 

 In november 2016 is er een tweede brief / mailing verstuurd met het bericht dat BeterBijbel 
werkt en opnieuw een vraag voor ondersteuning. 

 De oude website is operationeel gebleven, de vernieuwing is even uitgesteld in verband met 
de bouw van BeterBijbel.nl. 

 In het zendingsblad ‘Berichten’ is in december een bericht geplaatst over BeterBijbel. Ook de 
vergaderingen hebben daarover folders ontvangen. 

 De proef om de cursus digitaal te maken met behulp van Adobe formulieren heeft ook 
minder prioriteit gekregen vanwege beperkte menskracht. 

 In 2016 zijn twee persberichten verzonden naar circa 100 mediacontacten. 
 

Bijbelcursuswerk 
 Eind 2016 namen 4 jongeren deel aan een jongerencursus, 87 volwassenen namen deel aan 

een van de volwassencursussen. Een teruggang van ruim 15% 



 De cursus over het eerste deel van het boek Jesaja is afgerond en begonnen is met een 
cursus over het tweede deel van het boek Jesaja. 

 Een corrector is vanwege persoonlijke omstandigheden gestopt met het correctiewerk. 
 

BeterBijbel.nl 
Het project om de Bijbelkennis te vergroten door dagelijks een aantal vragen via internet te 

beantwoorden is in juli 2016 opgestart en in november succesvol afgerond. In december kwam de 

app-versie beschikbaar. Het aantal deelnemers is zeer snel gegroeid en lag eind 2016 al op 3500 

deelnemers. 

 


