Jaarplan 2019

2019: Wat gaan we doen? Welke prioriteiten stellen we? Hoe verdelen we ons budget?
We lezen in Spreuken 16: 9 “Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de Heere
bestuurt zijn gang”. Met dit in gedachten oriënteren we ons op het nieuwe jaar.

Voetbal je mee met jullie J.V.?
D.V. 16 maart is er een Bond tegen vloeken voetbal toernooi in sporthal de Tienvoet in Heinenoord. Als de tijden en locatie definitief zijn lees je dat op de site. Voor verdere vragen
kun je mailen met de werkgroep Hoeksche Waard: hoekschewaard@bondtegenvloeken.nl

Kort

Bondig
december 2018
Nieuwsbrief

De Bond blijft zich inzetten tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol
taalgebruik. Wij baseren ons op Bijbelse normen en waarden. Gods Naam is
heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Schelden is voor veel mensen pijnlijk. De
werkzaamheden moeten bijdragen aan de doelstelling van de Bond tegen vloeken en
leiden tot maatschappelijk effect. We willen door ontwikkelen tot een gerenommeerd
kenniscentrum.
Een paar speerpunten:
• Toerusting en uitbreiding van onze regionale werkgroepen. De vrijwilligers zijn onze
ambassadeurs. Niet in alle regio’s zijn werkgroepen. Uitbreiding is gewenst.
• Meer gastlessen met Klassetaal, het digitaliseren van lesmateriaal en het
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Een derde gastdocent wordt gezocht!
• Meer taaltrainingen bij bedrijven om in de zakelijke wereld taalbewustzijn te
bevorderen. Daarvoor zetten we Taalquestie in.
• Inzet op sociale media. Taalverruwing op sociale media neemt toe. Daarom wil de
Bond meer en structureel actief worden op de sociale media om op die wijze in de
digitale wereld bewustwording te creëren.
• Jeugd. Wij willen de jeugd meer betrekken bij het werk van de Bond. Een “aanvalsplan
jeugd” is in de maak.
• Het Land in. Regionale aanwezigheid bij kerken, op markten en evenementen.
Kortom, veel activiteiten die wij enthousiast gaan oppakken.
Uw gebed en financiële steun hebben wij nodig.
Bovenal hebben wij Gods zegen nodig. Ook
voor ons werk geldt “Zo de Heere het
huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden zijn
bouwlieden daaraan; zo de Heere de stad niet
bewaart, tevergeefs waakt de wachter.” In deze
afhankelijkheid stappen wij vol vertrouwen 2019 in.
Kees van Dijk
Directeur

Uw oplossing kunt u insturen naar adrie@
bondtegenvloeken.nl of naar Postbus 362,
3900 AJ Veenendaal. Uit degenen die het
antwoord goed hebben, worden 5 winnaars
gekozen. Alleen de prijswinnaars ontvangen
bericht.
Doet u dit keer weer mee? Ook nu maakt u
weer kans op een containersticker of pluchen
papegaai (graag uw voorkeur uitspreken in
mail of brief).
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Ere zij
God in de
hoogste
hemelen

Het Groot Nederlands Vloekboek

Meditatie

In september was er veel aandacht
voor Het Groot Nederlands Vloekboek. Ook de Bond werd hierover
om een mening gevraagd. Het boek,
dat (deels leerzame) informatie
combineert met cartoontekeningen
draagt als ondertitel: “Slimmer
schelden en vaardiger vloeken”.

Vreest niet!
Luc 2:10 “En de engel zeide tot hen: Vreest
niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal”.
‘Vreest niet’ een combinatie van twee
woorden met een ondoorgrondelijk diepe
betekenis. ‘Vreest niet’, opgeschreven in de
imperatief. Het betreft geen vraag of opmerking, maar een gebod: Wees niet bang! Deze
hoopvolle woorden, krachtig uitgesproken
in een donkere nacht, in een donkere wereld
vol strijd. Het volk Israël was immers gebroken in Ballingschap gevoerd, vervolgens
was er maar een klein deel teruggekeerd,
vol verwachting van Gods beloofde ingrijpen. Echter bleef dit ingrijpen uit. Israël was
ongeveer 500 jaar lang een speelbal van
verschillende grootmachten… Vreest niet?
Toch stond er wat te gebeuren, een keerpunt in de geschiedenis! God was bezig om
Zijn reddingsplan uit te rollen over Israël,

over de wereld.
Vreest niet, want
er komt verlossing,
een helder licht in
de duisternis en
een grote blijdschap voor het hele volk! God
komt Zijn beloften na, Hij laat immers niet
los wat Zijn Hand begonnen is! ‘Vreest niet’,
twee woorden die het hele kerstevangelie
lijken te omvatten. Woorden van kracht, van
vertrouwen, van belofte en van hoop. Twee
woorden die keer op keer blijven galmen
door heel het Nieuwe Testament en hun
kracht tot op de dag van vandaag niet verloren zijn: Vreest niet! Laten wij God eerbiedig
danken en Hem aanbidden: “Ere zij God in
de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in
de mensen een welbehagen.”
Adriaan Kroon
Vertegenwoordiger

Terugblik 2018
Op de familiedagen in Gorinchem bouwden we aan een mooie-woorden-toren.

Hoe ga je verder als je net 100 jaar geweest bent? Dat was de vraag die de Bond
bezighield in 2018. Het drukke jubileumjaar lag achter ons en de Bond kwam weer
even in rustiger vaarwater. In februari verwelkomden we Kees van Dijk als nieuwe
directeur. Zijn taak voor dit jaar was dan ook vooral een goede basis leggen voor de
komende jaren.

Via diverse kanalen hebben we onze boodschap ook in 2018 weer kunnen uitdragen.
Zo heeft de Bond voor het eerst een radioreclame gemaakt, waaraan we luisteraars
laten nadenken over hun taalgebruik. In de komende jaren kunnen we deze
campagne op grotere schaal inzetten.
Op verschillende beurzen en markten is de Bond ook dit
jaar weer het gesprek aangegaan, in het bijzonder met jongeren. Uit een onder studenten gehouden enquête bleek
dat veel jongeren het normaal vinden om op je taalgebruik
te letten. Zo’n 300 studenten hebben de enquête ingevuld en
nagedacht over vloeken en schelden.
Achter de schermen is dit jaar hard gewerkt om de
Bond stevig te funderen. De nieuwe privacywetgeving bracht veel werk met zich mee. In het kader
daarvan is gekozen voor een nieuw CRM systeem,
dat in de loop van 2019 geïmplementeerd zal worden. Hierdoor kunnen we uw gegevens veilig bewaren en u beter van dienst zijn. Dergelijke ontwikkelingen helpen de Bond om in de komende jaren
efficiënt en nauwkeurig te kunnen werken.

Dankbare ervaringen
In 2018 mocht de Bond meerdere legaten ontvangen. Wij zijn erg dankbaar
voor deze nalatenschappen. U heeft
kunnen lezen dat we voor 2019 veel
plannen hebben. Om die plannen te
kunnen verwezenlijken, hebben we
financiële bijdragen hard nodig. We
willen ons werk zichtbaar maken in
de maatschappij, Nederland heeft
het nodig dat ons werk doorgaat. We
staan voor goede taal: taal waarbij de
tong gebruikt wordt zoals door God is
bedoeld.

Hoe werkt een erfstelling of legaat?
Het is nu al mogelijk om vast te leggen
dat goede doelen een gedeelte van uw
nalatenschap ontvangen. U doet dit door
het opmaken van een testament, samen
met een notaris. Er zijn twee manieren:
• De Bond tegen vloeken opnemen in
uw testament als (mede)erfgenaam;
• De Bond tegen vloeken een legaat
nalaten
• De Bond tegen vloeken is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en
daardoor vrijgesteld van erfbelasting.

Zing jij ook mee met het kinderkoor voor één dag?
Zaterdagmiddag D.V. 16 februari oefenen we met elkaar in de Hoeksche Waard, we
eten daarna lekker een broodje en in de avond hebben we de uitvoering samen met
de Ridderkerkse kinderkoren o.l.v. Jennifer van der Hoek. De collecte tijdens deze
zangavond is voor de Bond tegen vloeken.

