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Doel
De doelstelling van het BBMV is de betekenis van het huwelijk als een levenslange verbintenis tussen
één man en één vrouw, en het onderscheid tussen man en vrouw, die beiden naar Gods beeld zijn
geschapen maar een verschillende taak hebben binnen gezin, kerk en maatschappij, aan christenen,
gemeenten en kerken duidelijk te maken, opdat zij dat ook in hun onderwijs en getuigenis uitdragen
en in hun levenswandel gestalte geven.
Het BBMV wil christenen weerbaar maken tegen de ideologisch-gedreven afwijkingen van het Bijbels
getuigenis in de samenleving, zoals in seksualisering, feminisme en de lhbtiq-ideologie. Het wil hen
helpen publiekelijk op te komen voor het Bijbelse getuigenis met betrekking tot huwelijk, seksualiteit
en de verhouding van man en vrouw. Het wil christenen ook oproepen om heilig en rein te leven –
niet in eigen kracht, maar in de kracht die God wil geven in de weg van geloof en bekering, van gebed
en Schriftonderzoek.

Bestuurssamenstelling
Dhr. A.C. Baan
Ds. S.T. Lagendijk
Dhr. W. van der Meer (penningmeester)
Dhr. D. van Meeuwen (secretaris)
Ds. M. van Reenen
Dhr. L. van der Tang (voorzitter)
Dr. P. de Vries

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en slechts recht op vergoeding
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Beleidsvoornemen 2021
Het jaar 2021 zal het eerste jaar zijn na de oprichting. Dat betekent dat veel van de activiteiten zich
nog in de ‘testfase’ bevinden. Het voornemen is om in elk geval de volgende activiteiten te
ontplooien:
- Beleggen van een studiedag rondom het thema ‘man/vrouw’.
- Uitbouwen van de website en wekelijks plaatsen van nieuwe artikelen daarop.
- Versterken en uitbouwen van de organisatie, onder andere door het oprichten van werkgroepen.
- Versterken en uitbouwen van connecties met relevante organisaties.
- Zoeken naar mogelijkheden om de boodschap via diverse media te verspreiden.
- Geven van voorlichting indien daarom gevraagd.

Financiën 2020/2021
Inkomsten
Giften
Collecten
Gift met bestemming boek
Gift met bestemming overig

50000
5000
8500
30000

Uitgaven
Reiskosten
Website, audio, video
Kantoorkosten/bureaumanager
Vrijwilligersvergoeding
Diensten derden
Algemene kosten
Publicatiekosten
Studiebijeenkomst

----------93500

4000
3500
15000
5000
34000
6500
15500
10000
----------93500

Er is gekozen voor een verlengd eerste boekjaar t/m 31 december 2021.

Strategisch beleidsplan
In het beleidsvoornemen 2021 worden een aantal activiteiten al genoemd. Er zal de komende jaren
gewerkt worden aan het vergroten van de naamsbekendheid en het verhogen van de
bezoekersaantallen aan de website. Tevens zal studiemateriaal ontwikkeld worden met Nederlandse
auteurs maar ook door middel van vertaling van materialen uit het buitenland. Er mag verwacht
worden dat eind 2021 een meer geconcretiseerd beleidsplan met een meer-jaren begroting
beschikbaar zal zijn.

