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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan van ‘terug naar de Bijbel’. Door middel van dit beleidsplan willen we u 

informeren hoe de stichting is georganiseerd. Er wordt weergegeven waar we ons als stichting voor 

willen inzetten en door middel van welke activiteiten we dit doen. Dit beleidsplan dient als richtlijn 

voor de stichting om de onderstaande doelstellingen te realiseren. 

Helpen richting te geven: 

We ervaren dat veel christenen zoekende zijn en antwoorden zoeken op hun geloofsvragen. Als 

stichting willen we door middel van onderwijs deze mensen wijzen op de Bijbel en handvatten aan 

reiken om hun geloof te baseren op Gods Woord. 

Het evangelie verkondigen: 

We willen het evangelie van de Heere Jezus Christus op een liefdevolle en relevante manier 

verkondigen. 

 

Helpen en bemoedigen van mensen in nood: 

De stichting zet zich ook in om te bidden voor de noden van mensen. We geloven dat we als christen 

de handen en voeten zijn van de Heere Jezus en willen er dan ook zijn voor mensen in nood, zoals 

ook Jezus dat deed.  

 

  



 

 

Hoofdstuk 2: Visie en Missie 
 

Missie:  

We willen graag de het goede nieuws wat in de Bijbel staat vertellen aan de mensen. Er zijn veel 

mensen met een traditionele achtergrond die niet zeker zijn van hun redding/bestemming. De 

oorzaak hiervan zijn bepaalde tradities die in de loop van honderden jaren zijn doorontwikkeld. Met 

de stichting hopen we handvaten aan te bieden, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen in de 

Bijbel en zo zelf kunnen gaan zoeken wat over bepaalde onderwerpen in de Bijbel staat.  

Visie :  

We hopen dat steeds meer mensen de Bijbel weer gaan gebruiken als uitgangspunt voor hun 

persoonlijk geloof. Dat mensen zich zullen verheugen over het goede nieuws, het evangelie, dat in de 

Bijbel beschreven staat. Dat mensen gesterkt mogen worden door gebed en zelf ook tot zegen zullen 

zijn voor de mensen om hun heen.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Doelstellingen/Activiteiten 
 

Het doel van Stiching terug naar de Bijbel is het evangelie van Jezus Christus vanuit de Bijbel op een 

relevante en liefdevolle manier te verkondigen, beginnend in Nederland; mensen te helpen die zijn 

vastgelopen in hun geloofsleven en om hen te helpen zelf een stabiel geloof te vormen op grond van 

de Bijbel; het Evangelie te brengen zowel in woorden als in daden van barmhartigheid aan hen die 

zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dat willen we doen door onderstaande activiteiten. 

Onderwijsfilmpjes 

Door middel van korte onderwijsfilmpjes over Bijbelse onderwerpen/vraagstukken, proberen we de 

ontvanger te wijzen op de Bijbel en zelf te leren een ’eigen’ geloof te vormen op basis van de Bijbel. 

Het streven is om maandelijks een nieuw filmpje online te zetten. 

Onderwijs en evangelisatie avonden 

Vanuit de stichting zullen er ook onderwijs en evangelisatieavonden worden gegeven. De frequentie 

hiervan zal afhangen van de vraag. Afhankelijk van de vraag zal er ook gesproken worden op 

zondagen en andere bijeenkomsten. 

Gebedsavonden/gebedsverzoeken 

Als stichting willen we door gebed ons inzetten voor de noden van de mensen om ons heen. 

Afhankelijk van de vraag naar gebed, zal gekeken worden of hiervoor een aparte avond zal worden 

georganiseerd of dat bijvoorbeeld langs zieken wordt gegaan. We geloven in een groot God die 

gebeden verhoort. 

Christelijke lectuur 

Vanuit de stichting willen we af en toe christelijke lectuur uitgeven en verkopen.  

  



 

 

Hoofdstuk 4: Organisatie 
 

Stichting: ‘terug naar de Bijbel‘ 

Correspondentieadres: 

Stichting terug naar de Bijbel 

Hooizolder 16 

3262CS Oud-Beijerland 

(t) 0186627518 

(m) 0623772565 

(w) www.terugnaardebijbel.nl 

(e) info@terugnaardebijbel.nl 

Kamer van Koophandel nummer: 72549130 

RSIN nummer: 859149110 

ANBI: ANBI status in aanvraag. 

Rekeningnummer (IBAN): NL37 RABO 0333 5772 48 

 

Stichting ’terug naar de Bijbel’ 

Voorzitter (bestuur): 

Ard Veldhuijzen 

Frans Halsstraat 7 

3262HD Oud-Beijerland 

Penningmeester (bestuur): 

Jaco Baksteen 

Crayenbosch 32 

3261TE Oud-Beijerland 

 

Secretaris (bestuur): 

Leonard van der Sluijs 

Frans Halsstraat 24 

3262HG Oud-Beijerland 

Vrijwilliger (onderwijs): 

Pieter Schipper 

Hooizolder 16 

3262 CS Oud-Beijerland 
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Taken bestuur 

Het bestuur komt in ieder geval 2x per jaar samen voor een bestuursvergadering, deze vergaderingen 

zullen worden genotuleerd.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor: 

- het jaarlijks opstellen van een begroting  

- het jaarlijks vaststellen en goedkeuren van een jaarrekening  

- het beheren van de gelden.  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Controle 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.  

 

Hoofdstuk 5: Financiën 

 
Algemeen 

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. 

Het vermogen zal worden besteed ten behoeve van de doelstellingen. 

 inkomsten worden in eerste instantie gebruikt om de uitgaven te compenseren. 

 De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 

aanhouden om tegenvallers te kunnen opvangen. Ook zal het worden gebruikt om nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.  

 Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. We zijn opgericht op 10 september 2018 

derhalve hebben we op dit moment nog geen financieel verslag. Het eerste boekjaar is 

verlengd. Begin 2020 zullen we ons financiële verslag publiceren op onze website en 

overleggen aan de Belastingdienst. 

 De besteding van middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden 

 De penningmeester zal voor sommige diensten een professionele financiële 

dienstverlener/accountant in de arm nemen. 

 De penningmeester zal de boekhouding voor de stichting verzorgen, de penningmeester zal 

ook de betalingen aan crediteuren verzorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondsenwerving  
terug naar de Bijbel is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doelen 

afhankelijk van donateurs, sponsoring en andere inkomsten. Hieronder vindt u een overzicht van de 

fondsenwervende activiteiten waar de stichting zich op wil gaan richten. 

 

Website, social media en nieuwsbrieven  

Doormiddel van onze website (www.terugnaardebijbel.nl), nieuwsbrieven en social media willen we 

het doel van onze stichting communiceren. Doormiddel van deze activiteiten willen we een 

achterban opbouwen, dit kost veel tijd en inzet maar zal zeker bijdragen in het succesvol werven van 

geld, middelen en vrijwilligers. Op de website www.terugnaardebijbel.nl is tevens een digitaal 

formulier toegevoegd met de desbetreffende informatie voor het doneren aan Stichting terug naar 

de Bijbel. 

 

Donateurs  

Als stichting zullen we op zoek gaan naar donateurs die de doelstelling van onze stichting 

onderschrijven en dit willen ondersteunen met een gift. Donateurs van onze stichting vinden het 

prettig als de stichting een ANBI status heeft, dit geeft hun de mogelijkheid tot giftenaftrek. 

 

Incassocontract met de RABOBANK  

De stichting heeft haar banrekening onder gebracht bij de RABOBANK, de stichting zal eind 2018 een 

incasso-contract aanvragen bij de Rabobank. Dit biedt de mogelijkheid om de giften van onze 

donateurs te incasseren.  

 

Verkoop van producten  

Een andere vorm waardoor de stichting fondsen wil werven is doormiddel van de verkoop van 

christelijke literatuur. De stichting zal deze boekjes verkopen tijdens spreekbeurten, presentaties en 

dergelijke gelegenheden. Deze inkomstenbron zal relatief klein zijn in vergelijking met de verwachtte 

inkomsten van donateurs. 

 

De fondsenwervende activiteiten van de stichting zijn gericht op het verwerven van vrijwillige 

bijdragen en zijn nooit intimiderend van aard. 

 

 

 

  



 

 

Beloningen en onkostenvergoedingen 
 

Kosten 

De kosten voor stichting terug naar de Bijbel bestaan naast de eenmalige oprichtingskosten uit 

kosten die te maken hebben met de organisatie en instandhouding van de stichting. Hieronder zien 

we momenteel voor de stichting de volgende kosten: 

 - bankkosten  

 - accountantskosten  

 - kosten benodigde computerprogramma’s  

 - kosten materieel t.b.v. maken onderwijsfilmpjes (greenscreen, audio, video, licht) 

 - kosten website  

 - pr & drukwerk 

 - kantoorartikelen  

 - onkostenvergoeding bestuur  

 - studiekosten medewerkers 

 

Beloningen 

De stichting heeft d.d. geen bestuursleden of ander personeel in dienst. Afhankelijk van de groei van 

de stichting en de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn, zal de stichting mogelijk in de 

toekomst een uitvoerend directeur in dienst nemen om de stichting aan te sturen en om de 

dagelijkse activiteiten vorm te geven. In beginsel parttime en eventueel uit te breiden tot 1 FTE. De 

beloning volgt de AVR (arbeidsvoorwaardenregeling) voor de kerkelijke medewerkers van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

Verder worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de bestuursleden en vrijwilligers op een 

vrijwillige basis. Alle kosten en beloningen moeten direct of indirect in dienst staan van de 

doelstelling van de stichting. 

  

Vermogensbeheer -besteding en uitkering  

 

Vermogensbeheer en –besteding  

terug naar de Bijbel is niet gericht op het behalen van financieel gewin. Stichting terug naar de Bijbel 

houdt daarom niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de 

voorziene activiteiten. Revenuen uit vermogen worden door het bestuur ingezet ter dekking van 

directe en indirecte kosten van terug naar de Bijbel. Deze komen daarmee hetzij direct hetzij indirect 

altijd ten goede van de verwezenlijking van de statutaire doelstelling. Het is het bestuur niet 

toegestaan met de middelen van terug naar de Bijbel te speculeren, te beleggen of hiermee risicovol 

te opereren.  

Beëindiging Stichting 

Bij beëindiging van de stichting terug naar de Bijbel wordt gehandeld conform de bepalingen uit 

artikel 16 in de statuten. In de statuten staat ook vermeld dat een eventueel batig saldo van de 

ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 

soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft. 

 

 

 

 


