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Enkele algemene gegeven van Stichting NCV Bijbelstudie: 
 
• Op 7 december 2020 is per notariële akte de Stichting NCV Bijbelstudie in het leven ge-

roepen. 
 

• De Stichting heeft tot doel 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 concor-
dante vertaal- en interpretatiemethode. 
De Stichting streeft ernaar Gods Woord in de oorspronkelijke talen voor eenieder toegan-
kelijk te maken. Daartoe maakt zij gebruik van de concordante vertaalmethode overeen-
komstig de beginselen zoals die door het Concordant Publishing Concern in de U.S.A. en 
door het Concordante Verlag in Duitsland ontwikkeld zijn. 
Het is de ambitie van de Stichting om haar doelstelling voor een zo breed mogelijk pu-
bliek te realiseren. 
 

• Het bestuur wordt gevormd door: 
S.P. (Sigo) Amersfoort, voorzitter; 
A.E. (Alfred) Dekker, secretaris en houder van het correspondentieadres. 
T.C. Pijper (Timon), penningmeester. 
Voor de dagelijkse gang van zaken van de Stichting is benoemd: 
M.P. (Thijs) Amersfoort, directeur. 

 
• De Stichting heeft geen winstoogmerk. 

Alle gelden worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doel-
stelling. 
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de conti-
nuïteit van de werkzaamheden. 
De bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting pro Deo. 
De gelden van de Stichting worden ook aangewend ter ondersteuning van de werkzaam-
heden van de directeur. 
 

• Aangezien de Stichting nog maar kort bestaat, kan nog geen activiteitenverslag en finan-
cieel verslag worden opgesteld. Deze stukken zullen op de site en app NCV Bijbelstudie 
gepubliceerd worden, zodra zij voorhanden zijn. 

 
• Op 4 januari 2021 is bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd met als ingangs-

datum 1 januari 2021. De ANBI-status is door de belastingdienst op 20 februari 2021 toe-
gekend met de ingangsdatum van 01 januari 2021. 

 
• Correspondentieadres: 

Stichting NCV Bijbelstudie 
t.a.v. M.P. Amersfoort, directeur 
A. W. de Landgraafstraat 29 
3361 EA Sliedrecht 


