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Beschrijving en doel van Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum
De stichting stelt zich ten doel het verspreiden van het Evangelie, zijnde de inhoud van de
Bijbel, welke zij beschouwt als het Woord van God. Het verricht handelingen die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De
stichting is opgericht op 31 januari 1984 met als doel de kennis van de inhoud van de Bijbel,
die zij beschouwt als Gods Woord, te verspreiden.
Wat doet Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum?
Getuigenis in woord en geschrift door o.a. ;
- het houden van Bijbelstudieavonden;
- contactdagen;
- collegedagen en conferenties;
- doopdiensten;
- de uitgave van de lezingen op audio-cd’s en cassettes; - de uitgave van brochures en
circulaires.
Doelstelling is om de komende jaren elke avond een Bijbelstudieavond te houden, en
daarnaast minimaal vijf contactdagen en één conferentieweek per jaar te organiseren.
Zonder vaste frequentie worden studiereizen georganiseerd naar plekken die vanuit Bijbels
perspectief relevant zijn.

Beleid
Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk geïnteresseerde bezoekers te mogen verwelkomen.

Activiteiten van de Stichting
De activiteiten van de stichting voorzien duidelijk in een behoefte. Gebleken is dat veel
kerken en gemeenten mensen niet meer weten te bereiken, waardoor sprake is van terugloop
in bezoekersaantallen. Naar de visie van de stichting hoeft een terugloop van het kerkbezoek
echter niet te betekenen dat er geen interesse meer is in het Woord van God. Integendeel. Naar
gebleken is blijken velen juist naar die boodschap op zoek te zijn en hebben dit intussen
gevonden. De stichting meent dat het al het mogelijke moet doen om haar activiteiten hierop
af te stemmen.
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De samenkomsten
De kern van de activiteiten betreft de Bijbelstudieavonden welke op diverse locaties worden
georganiseerd. Naast de avonden zijn er vijf contactdagen en is er één conferentieweek per
jaar. Samenkomsten bestaan vrijwel altijd uit samenzang en een toespraak. Incidenteel
worden doopdiensten georganiseerd.
Alle samenkomsten hebben in essentie dezelfde strekking, namelijk bezoekers erop te wijzen
dat de Bijbel Gods Woord is, dat we uiterst serieus zouden nemen. Er wordt daarom
opgeroepen te luisteren naar wat God door de Bijbel tot ons te zeggen heeft en de
consequenties daarvan te aanvaarden.

Publiciteit
Publiciteit vind plaats middels gratis uitgegeven brochures en via de site www.bijbelstudie.nl.

Kosten
Kosten die benodigd zijn om het organiseren van de Bijbelstudieavonden, contactdagen en
conferenties mogelijk te maken worden vanuit de stichting gefinancierd.
Voorbeelden van deze kosten zijn:
-

Zaalhuur
Elektronische apparatuur
Drukkosten
Portokosten
Huisvestingskosten
Vervoermiddelen
Studiemateriaal
Reiskosten

Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.
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De organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Het
bestuur komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en het
komende jaar voor te bereiden. Daarbij komen inhoudelijke, organisatorische en financiële
aspecten aan de orde.

Financiën van de stichting
De stichting is volledig afhankelijk van giften. Op de website en in de samenkomsten wordt
hier op gewezen.
De stichting heeft een betaalrekening bij de ING en Rabobank. Hierop worden giften gestort.
Financiële middelen worden uitsluitend aangewend om de doelstellingen van de stichting te
realiseren. Daarnaast heeft de stichting een spaarrekening bij de Rabobank.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.
Jaarlijks wordt een balans en verlies- en winstrekening opgesteld.
Grootste financiële bedreiging betreft de toenemende huisvestingskosten. Er wordt onderzocht
of er mogelijkheden zijn om de huisvestingskosten te beperken. Tevens dient de komende
jaren rekening te worden gehouden met vervanging van geluids- en computerapparatuur.
Hiervoor zijn slechts beperkte middelen aanwezig.
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