Overzicht activiteiten Stichting Wat Zegt de Bijbel 2020
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 gevolg van de pandemie zijn alle vergaderingen digitaal via Skype geweest.
• De bijeenkomsten om na te denken over de toekomst van de stichting hebben geen nieuwe
inzichten opgeleverd.
Financiën & administratie
• Een overzicht van de financiën vindt u in het document ‘ANBI rapportage 2020’ .
• De gehele financiële administratie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
penningmeester en gecontroleerd door de andere bestuursleden
• Door de diverse efficiëntie maatregelen zijn de kosten verlaagd.
• De opbrengsten aan giften is gestegen. Een bedrag dat vrijkwam na het opheffen van de
stichting De Fakkel, christelijke boekwinkels maakt dat de stichting het boekjaar 2020 met een
positief resultaat kon afsluiten
• De adreslijsten van donateurs, vrijwilligers en cursisten zijn op regelmatige basis bijgewerkt.
Hierbij wordt rekening gehouden met de AVG.
Personeel
Als gevolg van de pandemie is de voorgenomen bijeenkomst voor medewerkers en achterban niet
doorgegaan. De organisatie werd gevormd door uit louter vrijwilligers, allen werkzaam in deeltijd;
• drie bestuursleden
• een coördinator Bijbelcursus en een beheerder BeterBijbel
• 12 personen voor het cursuswerk; Bijbelmentoren, taalcorrectie, digitalisering en administratie.
• 3 personen voor BeterBijbel.nl; hoofdredactie, redacteuren, testpanel en dagelijks beheer
website.
De verouderende samenstelling van de groep vrijwilligers blijft een punt van aandacht.
Communicatie & fondsenwerving
• Maandelijks worden de donateurs bedankt voor hun financiële ondersteuning in de voorgaande
maand.
• In 2020 ontvingen we van 55 personen/stichtingen donaties voor ons werk.
• In 2020 hebben we reclame gemaakt via Facebook en Instagram
• Er zijn 2 brieven naar de achterban gestuurd.
• Het cursuswerk wordt via een banner op BeterBijbel aanbevolen.
• Acties via Google Ads hadden wel een zeker resultaat maar de kosten zijn vrij hoog
• We hebben een gratis account aangevraagd en gekregen voor ‘Google for non-profits’. En zijn
begonnen dat in te richten.
Bijbelcursuswerk
• De cursussen Jesaja A en Galaten zijn volledig herzien en nu beschikbaar als pdfformulier en via
internet op wzdb.learnnn.com
• De herziening van de cursus Genesis-B is zo goed als afgerond,
• Diverse cursisten zijn overgestapt van een schriftelijke cursus naar een cursus per email
• Ruim 240 cursisten zijn en cursus via internet gestart, waarvan bijna 30% oo een cursus heeft
afgerond.
BeterBijbel.nl
• Het online ‘leuke dagelijkse Bijbelmoment’ is in 2020 gedaald naar circa 3500 actieve
deelnemers.
• Samenwerking met Learnnn om de vragen van BeterBijbel naar het Engels te vertalen
• NBG is gestopt met betalende advertenties via google (Adsense)

