Beleidsplan 2017-2019
Stichting Bijbel en Opvoeding
Inleiding
Stichting Bijbel en Opvoeding werd in oktober 1997 opgericht als Stichting Educatieve
Belangen. In juli 2015 is de naam veranderd in de huidige naam omdat deze naam beter
weergeeft wat de Stichting beoogt. Zij baseert zich op de Bijbel als het geïnspireerde,
gezaghebbende en onfeilbare Woord van God. Hierbij is de Statenvertaling het uitgangspunt.
Tevens aanvaardt de Stichting, als op Gods Woord gegrond, de drie Formulieren van Enigheid,
zoals deze zijn vastgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. De Stichting is
een onafhankelijke organisatie.

Visie
Het is het doel van de Stichting om gestalte en bekendheid te geven aan een Bijbels
genormeerde visie op onderwijs, gewetens- en geloofsopvoeding en maatschappij.

Missie
De Stichting organiseert (Bijbel)lezingen en ontmoetingsmiddagen op het gebied van geloofsen gewetensopvoeding. Tevens heeft de Stichting een werkgroep die leesboeken selecteert
met gewetensopvoedende elementen voor met name basis- en zondagsscholen. De criteria
om leesboeken te screenen worden ontleend aan de Tien Geboden. De Stichting heeft een
website met als doel bekendheid te geven aan een Bijbels genormeerde visie op onderwijs,
gewetens- en geloofsopvoeding en maatschappij. Verder worden er verwijzingen (links)
gegeven naar interessante websites en onderwerpen die in overeenstemming zijn met haar
doelstelling.

Ambities
De (Bijbel)lezingen en ontmoetingsmiddagen worden georganiseerd in verschillende plaatsen.
Op dit moment zijn er lezingen in: Aalburg, Alblasserdam, Nijkerk en Veenendaal. Hiervoor
maakt de Stichting gebruik van verschillende sprekers en accommodaties. Dit laatste kan een
kerkgebouw, school of een privéruimte zijn. Lezingen die geschikt zijn voor uitgave worden
gepubliceerd via de Bijbel & Opvoedingsreeks. De Stichting hoopt deze publicaties de komende
jaren uit te breiden. Ze worden verspreid tijdens de lezingen en ze zijn tegen een geringe
vergoeding te bestellen via de website van de Stichting.
De Werkgroep Gewetens Opvoedende Kinderboeken selecteert díe leesboeken die gewetensopvoedend zijn en verstrekt sinds 2008 een boekenlijst voor onder andere basis – en
zondagsscholen. Het is niet de doelstelling om leesboeken goed te keuren dan wel af te
keuren. Vandaar dat er op de lijst leesboeken zullen ontbreken die wellicht als goede
leesboeken bekend staan, maar toch geen gewetensopvoedende elementen bevatten. De
genoemde werkgroep bestaat voornamelijk uit leerkrachten van het primair en voortgezet
onderwijs. Deze boekenlijst wordt voortdurend aangevuld c.q. ververst met gescreende
boeken. De werkgroep heeft voor alle groepen van het basisonderwijs boeken geselecteerd.
De geselecteerde boeken die op de lijst staan, zijn rechtstreeks in de boekhandel verkrijgbaar.
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Op de website van de Stichting (www.bijbelenopvoeding.nl) is de belangrijkste informatie over
de doelstellingen, de (Bijbel)lezingen, de boekenlijst en verwijzingen naar interessante
websites en informatie te vinden. De Stichting zorgt er voor dat deze informatie actueel wordt
gehouden.

Sterkten en zwakten
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen (uitgezonderd een
vergoeding voor gemaakte kosten) geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle giften
worden besteed aan het doel dat de Stichting nastreeft. Na afloop van elke lezing wordt er een
collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. De Stichting en het eventueel wel of niet
bereiken van doelstellingen is daarom afhankelijk van beschikbare tijd van de bestuursleden
en afhankelijk van giften. Dit is een menselijk perspectief. Er is ook een eerste en hoger
perspectief: de bestuursleden van de Stichting bidden om zegen op hun arbeid.
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-continueren en zo nodig uitbreiden van (locaties van) lezingen;
-uitbreiden van het aantal brochures in de Bijbel & Opvoedingsreeks;
-lezingen aan de hand van de actualiteit (in 2017 2 Reformatie-lezingen);
-uitbreiden bestuur en delegeren van taken (2017);
-aanvragen ANBI-status (2017);
-ontwikkelen onderwijsbrief ‘Ontwaakt’ ter verzending aan scholen (start in 2017);
-ontwikkelen nieuwe en toegankelijkere website (klaar in 2018);
-op deze website wordt het mogelijk lezingen als mp3-bestanden toe te voegen en terug te
luisteren (klaar in 2018).

Jaarverslag
De Stichting Bijbel en Opvoeding zal jaarlijks een kort jaarverslag op de website publiceren.
Tevens zal daarbij de staat van baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt.

Samenstelling bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) is belast met het vaststellen van de beleidsvoornemens en de
prioriteiten. Tevens wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op welke wijze aan de
genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven. Het Dagelijks Bestuur (DB) is onderdeel
van het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering
van de besluiten van het Algemeen Bestuur in organisatorische zin. Het Dagelijks Bestuur is
tevens belast met het uitvoeren van de dagelijkse taken en de voortgang van het beleid, met
het beheer van de financiën en met de leiding van het secretariaat. Het Dagelijks
Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en ziet toe dat de genomen
besluiten worden uitgevoerd.
Ing. P. van Dijk (voorzitter/penningmeester) AB en DB
Drs. G. Innemee (secretaris) AB en DB
A.W.C. van Dijk (lid) AB en DB
Mr. J.C. Schuttel (lid) AB
S.H. Waaijenberg (lid) AB

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 september 2017
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