
Stichting Bijbel NGT 

 
 

Jaarverslag 
2021 

 



2 
 

Inhoud	
Voorwoord ................................................................................................................................................................... 3 

Activiteiten .................................................................................................................................................................... 4 

Bestuur ........................................................................................................................................................................... 4 

Dankbaarheid .............................................................................................................................................................. 4 

Financiën ....................................................................................................................................................................... 5 

 

 
 
 



3 
 

Voorwoord 
 
Terugkijkend was het jaar 2021 net als 2020 een uitdagend jaar, want iedereen weet 
dat er vanaf 2020 wereldwijd een pandemie heerste die ook in 2021 bleef aanhouden. 
Zo blijkt maar weer dat het vertaalteam de vergadering een aantal keren heeft 
moeten afzeggen vanwege de regels. Desondanks willen wij onze waardering 
uitspreken naar het vertaalteam, ondanks de tegenslagen en het beperkte aantal 
bijeenkomsten door de annuleringen onder de vertaalleden het rustig stapje voor 
stapje vooruit ging. 
 
Het jaar 2022 en 2023 willen we graag gebruiken om het draagvlak te verbreden, 
door contact te zoeken met bestaande en nieuwe partners. Ondanks het feit dat we 
met weinig mensen zijn, hebben we langzaam maar zeker stappen kunnen zetten. 
Daar zijn we heel dankbaar voor. Onze grootste dank gaat uit naar God. Hij is zo 
bewogen en blijft zo bewogen met de doven. 
 
Jan de Vrije, 
Voorzitter/Interim secretaris. 
 
 

Activiteiten 
 
In 2021 is het hoofdstuk 4 van het boek Marcus eindelijk afgerond en zijn er stappen 
gezet om het hoofdstuk 11 definitief te laten opgaan in het vertaalteam. We hebben 
het proces van de verzelfstandiging van de stichting in 2021 voltooid. 

In 2022 en 2023 hopen we video's van drie volledige hoofdstukken 4, 5 en 11 van het 
boek Marcus en Onze Vader gereed te hebben voor de distributie binnen de 
dovengemeenschap. 
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Bestuur 
 
Bestuur 
Voorzitter: Jan de Vrije 
Secretaris: Jan de Vrije (interim) 
Penningmeester: Alfred Bout 
Bestuurslid 1: -vacant- 
Bestuurslid 2: -vacant- 
 
Vertaalteam 
Bestaand uit 6 tot 8 vrijwilligers. 
 
 
 

Dankbaarheid 
 
Ondanks de crisis en de uitdaging om op afstand te werken, heeft het vertaalteam 
vrijwillig hun tijd besteed en zijn we erin geslaagd om vooruitgang te boeken. Daar 
zijn we als bestuur dankbaar voor. Verder zijn we de vertaalconsulente dankbaar voor 
haar nuttige bijdragen die de vertaling optimaal maken ten voordele van de 
gemeenschap. Tenslotte zijn we de donateurs heel dankbaar voor hun giften. 
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Financiën 
 
Staat van baten en lasten 2021 
Inkomsten:    
Giften:    
- januari 35,00   
- februari 60,00   
- maart 1.280,00   
- april 668,55   
- mei 30,00   
- juni 75,00   
- juli 25,00   
- augustus 45,19   
- september 275,00   
- oktober 25,00   
- november 25,00   
- december 2.986,77   
Totaal inkomsten   5.530,51 
    
Uitgaven:    
Administratiekosten:    
– Kantoorbenodigdheden 0,00   
– Reiskosten - bestuur 96,00   
– Stakeholdersbijeenkomst 0,00   
– Bankkosten 124,10   
  220,10  
Vertaalproject:    
– Reiskosten - vertaalteam 190,65   
. Huur ruimte 130,87   
. Abonnementen 81,86   
- Afschrijvingen 413,63   
- Materialen 9,55   
  826,56  
Totaal uitgaven   1.046,66 
    
Per saldo   4.483,85 
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Controle mutatie 
 

Saldo per 1 januari 2021 29.950,52 

Saldo per 31 december 2021 31.538,80 

Mutatie 1.588,28 

 
 
Verklaring mutatie 

Saldo van baten en lasten 4.483,85 

Investering videocamera -3.309,20 

Afschrijvingen videocamera 413,63 

 1.588,28 

 
 
 
 
 
Balans per 31 december 2021 
 

Activa 2021 2020 

Materiële vast activa:   
– Overige 
bedrijfsmiddelen 

2.895,57  

   

Liquide middelen 31.538,80 29.950,52 
   

TOTAAL 34.434,37 29.950,52 

   
   
   
Passiva 2021 2020 

Reserves:   
- Overige reserves 32.434,37 27.950,52 
- Bestemmingsreserve 2.000,00 2.000,00 
   
- Overlopende passiva 0,00 0,00 
   

TOTAAL 34.434,37 29.950,52 
 


