Jaarverslag 2020
Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut
Algemeen
Het jaar 2020 is een overgangsjaar voor de stichting geweest. Omdat er veel
raakvlakken waren met Stichting Logos Instituut, die in haar vele activiteiten uitgaat
van de betrouwbaarheid van de Bijbel, en daarmee ook dienstbaar wil zijn aan
opvoeding en onderwijs, is besloten om de krachten te bundelen, waarbij beide
stichtingen blijven bestaan. De naam 'Stichting Steun Evangelisch Bijbelgetrouw
Onderwijs' is gewijzigd in ‘Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut’.
ANBI
Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut wordt door de belastingdienst aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Adres
Bijbelvast Stichting Steun Logos Instituut Ambachtsstraat 3B 3732CN De Bilt
Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Amsterdam onder nummer 30151003.
Bestuur
Het bestuur bestaat sinds 2020 uit de volgende leden:
F. Gunnink, voorzitter
Drs. H. Bakker, eerste penningmeester
Ing. G. de Wit, tweede penningmeester
D.J. Tiemersma, algemeen bestuurslid
A. Verdam, algemeen bestuurslid
Ir. W. Duister, algemeen bestuurslid
Deze leden zijn ook bestuurders van Logos Instituut
Activiteiten: blad ‘Bijbelvast’
Het door de stichting uitgegeven blad ‘Bijbelvast’ is overgenomen door Logos
Instituut en is vernieuwd met een frisse uitstraling en pakkende artikelen die de
actualiteit van de Bijbel aantonen. Door de uitbreiding van de achterban zijn er vele
abonnees en donateurs bijgekomen.
Het blad is gratis, en wordt bekostigd door vrije giften. Speciaal voor de kinderen
bevat het 2 prachtige kinderpagina’s voor het gezin. Maar liefst minstens 9700
adressen ontvingen de eerste 2 nummers over ‘De Bijbel is betrouwbaar’ en ‘God
heeft alles goed gemaakt’ (over schepping en evolutie). Dat was een hoogtepunt van
het jaar. Aan de reacties merkten we dat veel lezers blij waren met dit nieuwe blad.
Onze achterban waardeerde vooral de toegankelijkheid en praktische insteek. Tot
onze verrassing kregen we 12.000 extra exemplaren van nummer 1 met een
minimale druk beschadiging. Daarvan is een groot deel uitgedeeld in het netwerk van
onze achterban. Op deze manier zijn nieuwe mensen bij stichting Logos Instituut
betrokken geraakt.

Inkomsten
De inkomsten worden verkregen uit giften, legaten, donaties, bijdragen en verkoop
van boeken (via stichting Logos Instituut) en dergelijke.
Vermogen
Vermogen wordt besteed ten behoeve van de doelstelling, waarbij slechts een deel
als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt aangehouden. Het vermogen wordt
beheerd door het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur hiervan verantwoording af in de
jaarrekening en het jaarverslag.

