Overzicht activiteiten Stichting Wat Zegt de Bijbel 2019
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 viermaal vergaderd.
 Als vervolg op de ‘open middag’ in maart is onder begeleiding van een externe adviseur
begonnen om na te denken over de toekomst van de stichting. Dit is tevens ter voorbereiding
voor het beleidsplan 2020-2023.
Financiën & administratie
 Een overzicht van de financiën vindt u in het document ‘ANBI rapportage 2019’ .
 De gehele financiële administratie wordt nu met een boekhoudpakket intern gedaan onder
verantwoordelijkheid van de penningmeester en gecontroleerd door de andere bestuursleden
 Divers zaken werden samen met het hoofdkantoor van De Fakkel gebruikt en de kosten werden
gedeeld. Nu dit kantoor is gestopt zijn diverse kosten nu gestegen.
 De adreslijsten van donateurs, vrijwilligers en cursisten zijn op regelmatige basis bijgewerkt.
Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG.
Personeel
 In maart is er een ‘open middag’ gehouden voor medewerkers en achterban waar gastspreker
Mark de Boer inging op het thema ‘het evangelie in tijden van Instagram’.
 Naast de drie bestuursleden (Pier, Sietse en Douwe) waren in 2019 een coördinator Bijbelcursus,
een beheerder BeterBijbel en diverse vrijwilligers in deeltijd actief voor stichting Wat zegt de
Bijbel:
o 11 personen voor het cursuswerk; Bijbelcoaches, taalcorrectie, digitalisering en
administratie.
o 7 personen voor BeterBijbel.nl; hoofdredactie, redacteuren, testpaneel en dagelijks beheer
website.
 De verouderende samenstelling van de groep vrijwilligers is een punt van aandacht
Communicatie & fondsenwerving
 End februari 2019 zijn de donateurs bedankt voor hun financiële ondersteuning in 2018.
 In 2019 ontvingen we van 40 personen/stichtingen donaties voor ons werk.
 In maart 2019 is de uitnodiging voor de ‘open middag’ verstuurd.
 Via een banner op BeterBijbel wordt gevraagd om een donatie
 Eind 2019 is de website geheel vernieuwd en voorzien van meer zoektermen.
Bijbelcursuswerk
 De cursus over het boek Richteren is afgerond.
 Als gevolg van het niet verschijnen van een nieuwe cursus zijn diverse cursisten gestopt.
 Begonnen is met de herziening van de cursussen over het boek Jesaja en de brief aan de Galaten
 Diverse cursisten zijn overgestapt naar beantwoording van de lessen met mail.
 Er zijn 9 cursussen beschikbaar gekomen via internet. Het volgen van deze cursussen is gratis.
BeterBijbel.nl
 Het online ‘leuke dagelijkse Bijbelmoment’ telde in 2019 tussen de 4.000 en 4.500 actieve
deelnemers.
 Vanaf april 2019 functioneert de groepenmodule. Hiermee is het mogelijk om je score te
vergelijken met vrienden, familie, collega's of klasgenoten in dezelfde groep.

