Stichting Wat Zegt de Bijbel
Beleidsplan 2021-2024
0. Vooraf
De stichting Wat Zegt de Bijbel is in 2012 opgericht voor het uitgeven van Bijbelcursussen en
het begeleiden van de cursisten. Dit werk is ruim voor 1977 door evangelisten in Friesland
begonnen om wat betreft nazorg van de contacten met mensen op afstand Bijbelonderwijs te
geven.

1. Algemeen
Dit korte beleidsplan betreft de 5 jaren van 2021 tot en met het jaar 2024. Het is een plan op
hoofdlijnen, dat jaarlijks geëvalueerd en – naar behoefte of naar omstandigheden –
aangepast wordt. Jaarlijks wordt in de jaarrapportage verslag gedaan van de activiteiten en
de realisatie van de doelstellingen

2. Doelstelling
Statutair heeft de stichting de volgende doelstelling:
•

het verbreiden van het evangelie, onder meer door het uitgeven van Bijbelcursussen,
zoals schriftelijk als digitaal (zoals via internet);

• ondersteuning van evangelisatie, zending, ontwikkelingswerk, hulpverlening en dergelijke
En al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt.

3. Algemene activiteiten
De doelstelling wordt geconcretiseerd in de volgende activiteiten;
a) Het uitgeven en tegen kostprijs beschikbaar stellen van cursusmateriaal op papier
b) Het uitgeven en gratis beschikbaar stellen van Bijbelcursussen via internet
c) Het versturen en (laten) corrigeren van lessen
d) Het online verzorgen van een gratis dagelijkse Bijbelquiz om de Bijbel beter te leren
kennen en/of Bijbelkennis te toetsen.

4. Publiciteit en fondswerving
Het inkomen van de stichting bestaat uit ontvangen giften van christelijke gemeenten,
particulieren en de ontvangen vergoedingen voor schriftelijk lesmateriaal.
Fondsen worden geworven middels;
- publicaties in kerkelijke bladen
- jaarlijkse nieuwsbrieven aan het in de jaren opgebouwde netwerk van (ex-)cursisten en
betrokkenen
- werven van donaties via onze website en via de informatie bij de Bijbelquiz
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5. Werkwijze
Bestaande cursussen worden herzien en aangepast aan nieuwe Bijbelvertalingen en
moderner taalgebruik. Cursisten maken de lessen en deze worden per post, per mail of
digitaal naar mentoren gestuurd, die de cursisten begeleiden bij de lessen.
Quizvragen worden gemaakt, random op de site van BeterBijbel geplaatst. De antwoorden
worden automatisch gecontroleerd en informatie over het juiste antwoord wordt verstrekt.
Eventuele vragen of problemen worden dagelijks beantwoord.
Het bestuur controleert de uitvoering praktisch en financieel en stuurt zo nodig bij.

6. Financiën stichting
De stichting heeft geen personeel. De bestuursleden ontvangen geen honorering. Reis- en
verblijfskosten worden op verzoek vergoed.
Op de betaalrekening wordt een minimumbedrag aangehouden. De overige gelden worden
doorgestort naar een spaarrekening.
Begroting 2021
baten cursusmateriaal
giften en donaties particulieren
overige giften

kosten geleverde diensten
huisvesting
vrijwilligers
communicatie
afschrijvingen
huisvesting

2000
6000
1500
9500
4000
1500
2200
3500
1800
1500
14500

Leeuwarden, juni 2021

2

