
BELEIDSPLAN STICHTING DE GIHONBRON 

Algemene doelstelling 

De algemene doelstelling van de Stichting is het verspreiden van het Evangelie door middel 

van het vrij beschikbaar stellen van documenten en audiopreken.  

De Stichting verkrijgt deze documenten in boekvorm via derden of vanuit eigen bibliotheken. 

Documenten zijn voor de website geschikt als zij gegrond zijn op de Bijbel en overeenkomstig 

de Drie Formulieren van Enigheid zijn. Het betreft documenten waarop geen auteursrecht 

meer rust, of waarop toestemming voor publicatie verleend is. 

De Stichting verkrijgt audiopreken via predikanten of via derden die daarvoor cassettes, 

geluidsbanden of mp3-opnamen beschikbaar stellen. De cassettes en geluidsbanden worden 

voornamelijk in eigen beheer gedigitaliseerd. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit (in volgorde): 

• het inscannen van deze boeken; 

• het gescande document van a tot z screenen en waar nodig corrigeren of optimaliseren 

(dit is het meest arbeidsintensieve werk, waar jaarlijks heel wat uren aan wordt 

besteed. 

• het aanbieden van het gescreende document op de site in PDF en in Word (soms ook 

als Epub). 

In 2021 zijn op deze wijze diverse prekenboeken, levensbeschrijvingen en boeken over Israël 

gedigitaliseerd en op de website geplaatst. Daarnaast zijn in 2021 ook vele audiopreken die 

binnen onze doelstelling vallen vanaf een andere gratis website overgezet op onze website. 

Daardoor is onze website uitgebreid met enkele honderden audiopreken. 

De doelstelling voor 2022 is het online beschikbaar maken van een aantal boeken over de 

kerkgeschiedenis, brieven van predikanten uit de 18e eeuw en een catechismusverklaring in 

52 preken. Daarnaast zijn er tientallen nieuwe audiopreken beschikbaar gesteld die in de loop 

van 2022 ook op de site worden geplaatst. Ook is opdracht verleend om de huidige website 

te upgraden naar een 2.0-versie. De diverse gebruikerstips en in kaart gebrachte wensen 

zullen hierin verwerkt worden. Dat betekent ook dat van de huidige documenten niet alleen 

PDF-bestanden maar ook Word-documenten beschikbaar worden gesteld. 

Beloning 

De bestuursleden en eventuele vrijwilligers ontvangen geen beloning en ook geen vrijwilligers-

vergoeding. Dit beleid wordt ook in 2022 gehandhaafd. Voor specifieke werkzaamheden als 

bouwen en upgraden van de website worden professionals ingehuurd die bedrijfsmatig 

facturen versturen voor deze werkzaamheden. 

Inkomsten 
De inkomsten van de Stichting worden alleen verkregen door giften die sitebezoekers uit eigen 
beweging overmaken via de Donateknop van de Stichting. 
 



Beheer vermogen 
Door het bestuur is een penningmeester aangewezen die zorgdraagt voor juiste verwerking 
van inkomsten en uitgaven. In de bestuursvergadering wordt hiervan verslag gedaan en de 
boekhouding steekproefsgewijze ingezien. De uitgaven betreffen beschikbaar stellen van 
hard- en software voor het kunnen uitvoeren van de doelstelling, alsmede licenties voor de 
hosting van de website en kleine onkostenvergoedingen. 
Voor het boekjaar 2022 verwachten we de volgende bestedingen te hebben: 

• een verdere verbetering en uitbouw van de website, waardoor we in 2022 opnieuw 
voor vrij hoge uitgaven staan (8000 euro). 

• Nieuwe scanner met computer (1500 euro) in verband met verouderde en 
afgeschreven hardware. 

• Onkostenvergoedingen t.b.v. reparatie computer, reparatie bandrecorder en kantoor-
kosten (500 euro). 

De bestedingen kunnen op dit moment uit eigen middelen betaald worden. 
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