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Inleiding 
In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting NCV Bijbelstudie (hierna: de Stichting) zijn beleid 
voor de komende jaren vast. Het beleidsplan zal na ten minste 3 jaren door het bestuur geëvalueerd 
en, waar nodig, aangepast worden. 
 
Missie 
Overeenkomstig de doelstelling van de stichting omschreven in artikel 3 van de statuten, luidende “het 
ondersteunen en bevorderen van de van de kennis van en het inzicht in de Hebreeuwse en Griekse 
Schriften (de Bijbel) in navolging van de concordante vertaal- en interpretatiemethode” streeft de Stich-
ting streeft ernaar Gods Woord in de oorspronkelijke talen voor een ieder toegankelijk te maken. Daar-
toe maakt zij gebruik van de concordante vertaalmethode overeenkomstig de beginselen zoals die 
door het Concordant Publishing Concern in de U.S.A. en door het Konkordanter Verlag in Duitsland 
ontwikkeld zijn. 
 
Ambitie 
Het is de ambitie van de Stichting om haar doelstelling voor een zo breed mogelijk publiek te realiseren: 
• met behulp de website “ncv-bijbelstudie.nl” en de bijbehorende app “NCV Bijbelstudie” en de daarbij 

aangeboden faciliteiten; 
• door het aanbieden van schriftelijk studiemateriaal; 
• door het geven van cursus, lezingen en trainingen. 
 
Beleid 
Het beleid van de Stichting is in het bijzonder gericht op: 
• het beheer en de verdere ontwikkeling van de website voor het Nederlandse taalgebied; 
• het in dezelfde zin updaten en verder ontwikkelen van de website “ncv-bijbelstudie.nl” en app "NCV 

Bijbelstudie"; 
• het werken aan een Nederlandse Concordante Vertaling van de Bijbel in samenwerking met Stich-

ting E-H Depot Nederland en de publicatie van de resultaten daarvan; 
• het publiceren van de Hebreeuwse en Griekse tekst met een interlineaire woord-voor-woord verta-

ling van trefwoorden en grammaticale woordvormen ter onderbouwing van de gekozen vertalingen; 
• het publiceren van updates, artikelen, studies, audio- en videomateriaal; 
• het voeren van correspondentie; 
• het voorbereiden en verzorgen van bijeenkomsten rondom de website en app; 
• het onderhouden van contacten met leden en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen en 

wetenschappers die op overeenkomstige disciplines als de Stichting actief zijn; 
• alle overige activiteiten waarmee de realisatie van de doelstelling van de Stichting bevorderd wordt. 
 
Werving en beheer van gelden 
• De stichting verwerft haar gelden via giften en schenkingen. Deze worden verkregen via: 

o vergoedingen of vrijwillige bijdragen aan studiemateriaal in uitgaven of modules in de app; 
o subsidies; 
o algemene schenkingen; 
o legaten en erfstellingen, uitsluitend beneficiair te aanvaarden;. 

• Via de website "ncv-bijbelstudie.nl" en de bijbehorende app "NCV Bijbelstudie" verschaft de Stich-
ting informatie over de mogelijkheden om het werk van de Stichting financieel en materieel te on-
dersteunen en legt daarvan verantwoording af. 

• De Stichting verricht al haar werkzaamheden zonder winstoogmerk. 
 
Vermogen van de stichting 
• Het vermogen van de stichting wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van 

de doelstelling van de stichting. 
• De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van deze 

werkzaamheden.  
• Het bestuur van de Stichting legt een reservefonds aan om onvoorziene alsook op termijn voorziene 

uitgaven te kunnen bekostigen, zoals de vervanging van hard- en software en eventuele nieuwe 
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toekomstige verplichtingen. 
• De bestuursleden verrichten hun werk geheel pro Deo en zullen slechts in bijzondere gevallen een 

vergoeding ontvangen voor noodzakelijk gemaakte materiële kosten zoals kosten voor hard- en 
software, kantoor- en documentatiemateriaal, reiskosten, zaalhuur en dergelijke. 

• De gelden van de Stichting dienen voorts ter optimale ondersteuning van de werkzaamheden van door 
de Stichting, ex artikel 13 van de Statuten, benoemde directeur en van door het bestuur ter assistentie 
aangestelde personen die de doelstelling van de Stichting mede hebben onderschreven. 

 

Beschikken over het vermogen van de stichting 
Geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen 
vermogen. 
 
Bestemming liquidatiesaldo 
Zoals blijkt uit de statuten, artikel 16, lid 6, zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed over-
eenkomstig het doel van de stichting. Dit saldo zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met 
een overeenkomstige doelstelling. 
 
 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 december 2020  te Sliedrecht. 
 


