
Overzicht activiteiten Stichting Wat Zegt de Bijbel 2017 
 

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. 
 
Jubileumsjaar 
In 2017 is het 40 jaar geleden dat Wat Zegt de Bijbel werd opgericht. In januari 2018 organiseren we 
een nieuwjaarsreceptie/vrijwilligersdag voor de achterban met oa. een gastspreker over 
geloofsopvoeding. 
 
Bestuur 

 Het bestuur van Stichting Wat Zegt de Bijbel heeft zevenmaal vergaderd. Met de stuurgroep 
van BeterBijbel.nl is in april 2017 nog eens apart vergaderd. 

 Er is een profielschets voor een toekomstige bestuurder gemaakt. Er is nog niet actief 
geworven. 
 

Financiën & administratie 

 Een overzicht van de financiën vindt u in het document ‘Financieel jaaroverzicht 2017’. 

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

 Kantoor Guyt stelt de jaarrekening op en verzorgt de incasso’s. 
 

Personeel 

 Naast drie bestuursleden (Pier, Sietse en Douwe), een coördinator (Cor), waren in 2017 
diverse vrijwilligers in deeltijd actief voor stichting Wat zegt de Bijbel: 

o 12 personen voor het cursuswerk; Bijbelcoaches, taalcorrectie, digitalisering en 
administratie.  

o 11 personen voor BeterBijbel.nl; hoofdredactie, redacteuren, testpaneel en 
dagelijks beheer website. 

 
Communicatie & fondsenwerving 

 In mei en december 2017 is er een nieuwsbrief verstuurd, waarin de donateurs zijn bedankt 
voor hun financiële ondersteuning. 500 personen in de achterban ontvingen de 
nieuwsbrieven met email adres; 1.000 mensen ontvingen de brief op hun postadres. 

 Nieuwe Fakkelmedewerkers werden toegevoegd aan het adressenbestand. Ze zijn van deze 
actie op de hoogte gebracht. 

 In 2017 waren er 55 donateurs verbonden aan onze stichting. 

 Er is een nieuwe website gemaakt waarin bezoekers zich gemakkelijk kunnen aanmelden 
voor een Bijbelcursus of BeterBijbel.nl weten te vinden. 

De proef om de cursus digitaal te maken met behulp van Adobe-formulieren heeft gezorgd dat er 

meer lessen digitaal te maken zijn.  

Bijbelcursuswerk 

 In 2017 is getopt met de correctie van de jeugdlessen. Eind 2017 nam toch nog 1 jongere 
deel aan een jeugdles, 100 volwassenen namen deel aan een van de volwassencursussen. 

 De cursus over het boek Jesaja is afgerond en begonnen is met een cursus over het de 
boeken Ruth-Esther.  

 

BeterBijbel.nl 



 Heeft op zijn hoogtepunt 5.300 actieve deelnemers gehad. Er staan 3.715 vragen in de 
databank van het BB.nl systeem. De doelstelling om voor de zomervakantie 2017 4.000 
vragen te hebben, is niet gerealiseerd. Deze doelstelling wordt met een jaar opgeschort.  

 Een voorstel voor een exitpoll wordt gemaakt waardoor inzichtelijk is waarom mensen 
afhaken.  

 Er staan 3 banners van adverteerders op de site (Fakkel, NBG, Bijbelcursus-werk)  

 20.000 boekenleggers zijn via de Logos Hope in Curaçao, Bonaire en Aruba over de 

toonbank gegaan; nog eens 15.000 boekenleggers zijn in NL via met name de 

Fakkelwinkels verspreidt.  

 Met hulp van een grafisch redacteur zijn kaarten en plaatjes in combinatie met vragen 
toegevoegd waardoor BB.nl aantrekkelijk wordt voor een jongeren doelgroep. 


