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Het doel van Stichting Liedjesbijbel is om kinderen in het Nederlandse taal- en cultuurgebied bekend te maken met de verhalen uit de Bijbel, 
onder meer door het creëren en verspreiden van de Bijbel, uitgevoerd in verhalen en liederen en overige activiteiten die deze doelstelling ten 
goede komt en het werven van fondsen om dit doel te bereiken. De stichting heeft geen winstoogmerk. De uitvoerende taken worden gedaan 
door het aan de stichting verbonden zogenaamd ‘Collectief’. 
 
Het collectief van makers bestaat uit een kerngroep van zeven makers, die duurzaam betrokken zijn bij het creatieproces van de Liedjesbijbel. 
Zij vergaderen diverse keren per jaar, fysiek en online. Daaromheen cirkelt een groep van ongeveer twintig makers die wisselend worden 
gevraagd bij te dragen, denk aan zangers, drummers, redacteuren.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur van Stichting Liedjesbijbel bestaat uit Peter Madern (voorzitter), Arjan van de Bijgaart (algemeen bestuurslid) en Janine 
Lambrechts (penningmeester).  
 
 
Terugblik 
In 2021 heeft het collectief vooral gewerkt aan fondsenwerving en het afronden van seizoen 2 van de twaalf geplande seizoenen. Voor de 
fondsenwerving is in februari t/m mei van dit jaar intensief contact geweest met stichting Pharus, die uiteindelijk besloten heeft de 
Liedjesbijbel eenmalig te steunen met een bedrag van 50.000 euro, voor het produceren van seizoen 2.  
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Het collectief heeft veel overlegd over een studioproces dat binnen de begroting blijft en tegelijk een hoge kwaliteit oplevert. De oplossing is 
uiteindelijk gevonden in het gelijktijdig opnemen van een basis, zodat alle liedjes in drie dagen studio konden worden opgenomen, waarna de 
nabewerking kon beginnen. Hiermee is veel uren van de studio en de (deels ingehuurde) muzikanten bespaard en kwam er tegelijk een meer 
dynamische 'feel' in de opnames.  
 
De teksten en melodieën waren al eerder afgerond, dus het contact daarover bestond vooral in het fine-tunen en aanscherpen van het 
bestaande materiaal, het praktisch organiseren van met name de studiotijd en goede afspraken te maken over de besteding van de subsidie, 
op een toekomstbestendige, faire en gezonde manier. 
 
Het bestuur heeft naast alle lopende zaken afspraken vastgelegd rondom de roulatie van bestuursleden, de gebruikelijke termijn en een profiel 
voor nieuwe bestuursleden. 
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RAPPORT 2021 - CONCEPT         
           
           
           
BATEN   2021  2020  LASTEN   2021  2020 

           
Omzet giften - 
particulieren 100,00 

 4.645,00  
Kantoorkosten 1.021,96 

 4.828,92 
Omzet giften - fondsen 55.500,00  16.000,00  Kosten administratie&advies 3.644,93  3.357,80 

Omzet giften - GIVT 0,00 
 154,65 

 

  
Inkoop werving -464,16 

 1.664,16 
Omzet royalty 930,96  423,57  Inkoop liedjes  1.574,35  4.840,00 

      Inkoop verhalen 0,00  0,00 
Resultaat      Resultaat  50.753,88  6.532,34 

  56.530,96  21.223,22    56.530,96  21.223,22 

           
           
Toelichting:           
- De omzet giften - fondsen komt voor het leeuwendeel uit een gift van stichting Pharus ten behoeve van Liedjesbijbel deel 2.  
- De ontwikkeling van deel 2 vindt grotendeels in 2022 plaats.     
- Resultaat geboekt tgv stichtingskapitaal.       
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

           
           
           
ACTIVA   2021  2020  PASSIVA   2021  2020 

           
Triodos bank 55.595,10  4.835,45  Stichtingskapitaal 53.122,37  2.368,49 

      Crediteuren  52,73  -1.043,90 

      

Nog te ontvangen 
inkoopfacturen 2.420,00  3.510,86 

           

  55.595,10  4.835,45    55.595,10  4.835,45 

           
           
Toelichting:           
Stichtingskapitaal per 
1.1.21 2.368,49         
Resultaat 2021 50.753,88         
Saldo per 31.12.21 53.122,37         

           
- Nog te ontvangen inkoopfacturen betreft reservering accountantskosten 2019/2020.   
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Vooruitblik 
Begin 2022 neemt Arjan van de Bijgaart afscheid als bestuurslid omdat zijn termijn erop zit. Dit laatste geldt ook voor Peter Madern, maar hij 
zal aanblijven tot er goede opvolging is gevonden. Het collectief zal op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. 
 
In 2022 verschijnt deel 2 van de Liedjesbijbel (liedjes 14 t/m 27) en zullen de voorbereidingen voor het volgende deel dat voorjaar 2023 moet 
verschijnen worden getroffen. 
 
 
      BUDGET 2022 

       
BATEN      LASTEN     

       
Omzet giften - particulieren 1.000,00  Kantoorkosten 2.500,00 
Omzet giften - fondsen 500,00  Kosten administratie&advies 3.500,00 
Omzet giften - petje.af 1.800,00  Inkoop werving 2.000,00 
Omzet royalty 750,00  Inkoop liedjes  25.000,00 

 
   Inkoop verhalen 15.000,00 

Resultaat  43.950,00     

  48.000,00    48.000,00 
 


