
 

 

Stichting Bijbelhuis 
p/a Jaap de Jongstraat 44 
2957 KD Nieuw-Lekkerland 

De stichting Bijbelhuis is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

De naam van de instelling 

Stichting Bijbelhuis is de officiële benaming van de stichting. De stichting wordt aangeduid met de Stichting 

Bijbelhuis Antwerpen 

 

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer 

Ons RSIN nummer is 816030017 

 

De contactgegevens van de instelling 

Het bezoekadres van het Bijbelhuis is Lange Dijkstraat 50, 2060 te Antwerpen. 

Als u contact wilt opnemen met de stichting kunt u een mail sturen naar: 

secretariaatbijbelhuis@hotmail.com 

 

De doelstelling van de stichting 

De doelstelling van de stichting is verwoord in onze statuten en luidt: het bevorderen van evangelisatie-

activiteiten in Nederland en België, in het bijzonder van het kinderevangelisatiewerk te Antwerpen. 

Zij doet dit samen met de VZW Bijbelhuis Antwerpen. 

 

Het werk in het Bijbelhuis 

Het werk in en vanuit het Bijbelhuis is een samenwerking tussen de VZW Bijbelhuis Antwerpen ((Vereniging 

Zonder Winstoogmerk, de Belgische tegenhanger van een stichting) en de stichting Bijbelhuis. De VZW 

Bijbelhuis is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aanstelling van personeel. 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 

Het Bijbelhuis zit in een transitiefase. De samenwerking met de GZB is/wordt afgebouwd en dat betekent 

dat het Bijbelhuis op eigen benen moet gaan staan en volledig zelf in de benodigde financiële middelen 

moet gaan voorzien. 

 

Het beleidsplan van de stichting Bijbelhuis bestaat derhalve uit het uiterlijk eind 2020 hebben van een: 

• een operationeel team van vrijwilligers voor fondsenwerving in Nederland  

• een goed proces te hebben voor het werven van donateurs en fondsen 

Deze doelen en de daarvan af te leiden activiteiten hebben tot doel om de werking vanuit het Bijbelhuis 

duurzaam mogelijk te maken en te ondersteunen. 

 

Het strategische plan/beleidsplan voor de activiteiten zelf is door de VZW Bijbelhuis Antwerpen () 

opgesteld. Het beleidsplan is gebaseerd op de volgende vier pijlers: 

1. Getuigen van ons geloof 

2. Gemeenschap vormen en ondersteunen 

3. Een dienstbare aanwezigheid in Antwerpen-Noord 

4. Delen van onze expertise 
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De focus ligt op deze pijlers. Voor de beleidsperiode 2019 - 2024 zijn zes strategische doelstellingen (SD) 

geformuleerd. Die geven de richting aan waarin we onze missie concreet zullen maken. 

• Gekend in 2060 

1. In 2024 is er een optimaal gebruik van het gebouw ten dienste van de wijk. 

2. In 2024 is er een strategische aanwezigheid op activiteiten in de wijk.  

3. In 2024 zijn er jaarlijks minimaal drie projecten die uitgaan van de principes van vindplaatsgericht 

werken (VPGW). 

4. In 2024 zijn er minimaal drie gemeenschapsopbouwende projecten in voege. 

• Verankerd in 2060 

1. In september 2019 is het team op de hoogte van de belangrijkste maatschappelijke evoluties in de 

wijk. 

2. In december 2019 is er een groep christenen uit de wijk die minimaal maandelijks samenkomt om 

te bidden voor de wijk. 

3. In 2024 heeft het Bijbelhuis een levend netwerk onder de sociaal-culturele actoren die actief zijn 

in de wijk. 

• Ingebed in de sector 

1. In september 2020 is het Bijbelhuis actief aanwezig en gekend in het buurt- en jeugdwerk in 

Antwerpen-Noord. 

2. In 2024 kent het Bijbelhuis het werkveld en de nieuwste ontwikkelingen. 

3. In 2024 is het Bijbelhuis gekend als een organisatie met expertise op vlak van stedelijke niet-

georganiseerde jeugd, buurtwerk en geloofsgetuigenis onder andersgelovigen. 

• Deel van christelijk Antwerpen / Vlaanderen 

1. Op 30 april 2019 kent het Bijbelhuis de kerkelijke kaart van Vlaanderen. 

2. Vanaf 1 mei 2019 is het Bijbelhuis zichtbaar aanwezig op de belangrijkste christelijke 

evenementen. 

3. Op 31 oktober 2019 is er een duidelijke werkwijze voor het opbouwen van relaties met kerken uit 

Antwerpen. 

• Vrijwilligersbeleid 

1. Op 31 juli 2019 is er een overzichtelijk en pro-actief systeem om de noden op vrijwilligersvlak op 

te volgen. 

2. Op 1 september 2019 is er een duidelijke omkadering voor vrijwilligers. 

• Personeelsbeleid 

 Dit strategische doel is specifiek voor de VZW, niet van toepassing voor de stichting Bijbelhuis en 

derhalve hier niet verder uitgewerkt. 
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De functie van de bestuurders 

Volgens onze statuten kennen wij de volgende functies: voorzitter, penningmeester en secretaris. De 

namen van de bestuurders zijn beschikbaar bij onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  

 
Op dit moment zijn dit de volgende personen: 

Voorzitter:  De heer E. de Baat 

Penningmeester: De heer W. Fijnekam 

Secretaris:  Mevrouw C. Hollebrandse 

 

De bestuurders voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit. Bestuursleden hebben de mogelijkheid om 

gemaakte kosten (o.a. reiskosten) te declareren. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

Uitgeoefende activiteiten 

De activiteiten in en vanuit het Bijbelhuis bestaan uit onder ander het verzorgen van clubwerk voor de 

jeugd, huiswerkbegeleiding, vrouwenwerking en pastorale zorg. 

 

De activiteiten van de stichting bestaan vooral uit het financieel mogelijk maken van deze activiteiten door 

het verkrijgen van voldoende financiële middelen en de uitdragen van de activiteiten van het Bijbelhuis in 

Nederland. 

 

Financiële verantwoording 

Onze financiële inkomsten bestaan uit giften, subsidies, bijdragen van fondsen en legaten. Hiervan gaat 

meer dan 95% naar de activiteiten van het Bijbelhuis. Het overige deel is benodigd voor het beheer van de 

stichting (bankkosten etc.) en het werven van fondsen. 

 

Jaarverslag 2018 

De in 2018 door de stichting Bijbelhuis uitgevoerde activiteiten hebben bestaan uit: 

• Het verkrijgen en verwerken van financiële middelen 

• Het formeren van een commissie voor het duurzaam verwerven van donateurs en fondsen en het 

uitvoering geven aan het opgestelde fondsenwervingsplan 

• Het bijdragen aan diverse informatiebijeenkomsten over het werk vanuit het Bijbelhuis 
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De balans van baten en lasten 

2018 

De balans over 2018 is als volgt:  

Inkomsten:  

Donaties en fondsen € 22.490,37 

Uitgaven:  

Afdracht aan werking Bijbelhuis Antwerpen € 10.000,00 

Bankkosten € 148,75 

Saldo 2018 € + 12.341,62 

 

Saldi: Bankrekening + Spaarrekening (31-12-2018) € 38.183,83 

 

2019 

De balans over 2019 is als volgt: 

Inkomsten: 

Donaties en fondsen € 35.525,39 

Uitgaven: 

Afdracht aan werking Bijbelhuis Antwerpen € 20.000,00 

Bankkosten € 174,48 

 € 20.174,48 

 

Saldo 2019 € + 15.350,91 

 

Saldi: Bankrekening + Spaarrekening (stand 31-12-2019)  € 53.534,74 

 


