Verslag uitgeoefende activiteiten stichting Logos Instituut 2017
Activiteiten
Logos Instituut In 2017 verscheen er maandelijks een digitale nieuwsbrief naar de achterban. Hierin
werden updates gegeven van de activiteiten en een overzicht gegeven van artikelen die op de website
geplaatst werden. Op de website logos.nl verscheen dagelijks een artikel die te maken had met de missie
en doelstelling van Logos Instituut.
Debat over oorsprongsvragen
In 2017 was er een stevig debat gaande onder christenen in Nederland over de aloude vraag van
schepping of evolutie. Er werden verschillende boeken uitgebracht en congressen georganiseerd. Logos
Instituut was iedere keer aanwezig en reageerde op het debat. Hierbij werd het vraagstuk ik in Bijbels
licht geplaatst. Het debat was voor Logos een succes, we konden veel mensen bereiken en kregen veel
aanvragen binnen. Het sitebezoek liep nog verder op en bij het schrijven van dit verslag is merkbaar dat
veel bezoekers niet voor één keer de website bezochten.
Congressen en andere activiteiten
Logos Instituut wordt steeds vaker uitgenodigd op scholen voor zowel voortgezet als basisonderwijs.
Daarnaast werden er in 2017 lezingen gegeven voor studentenverenigingen en (kerkelijke)
jongerenavonden. Dit jaar financierde Logos Instituut twee goed bezochte congressen te Opheusden. In
samenwerking met Weet Magazine werd er een thema-avond georganiseerd rond de dvd ‘Is Genesis
geschiedenis?’. Daarnaast organiseerde Logos Instituut een boekpresentatie rond het boek ‘Gelukkig
geen mythe?’ en dachten we mee met andere avonden rond nieuwe boeken. We waren voor de eerste
keer aanwezig op het evenement Opwekking, daar hadden wij een actie voor studenten. Deze actie
leidde tot een enorme toeloop en veel goede gesprekken met onze studerende jongeren.
Uitgaven
De meeste uitgaven zijn gegaan naar de vergoeding van onze medewerker. Daarnaast financierden en
organiseerden wij congressen, beurzen en andere activiteiten.
Inkomsten
De meeste inkomsten zijn afkomstig van onze donateurs en de verkoop van boeken via de webshop op
onze website.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2017 verschillende keren in beperkte hoedanigheid constructief vergaderd over de
voortgang van de stichting. Tussentijds is er (telefonisch) overleg geweest met bestuursleden en
vrijwilligers.

