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Van U is
  de toekomst

Aan Zijn Koninkrijk zal 
geen einde zijn.

Lucas 1 : 33b



De Bond tegen vloeken bestaat om 
de eer en het goede gebruik van 
Gods Naam te bevorderen. Een 
belangrijke doelstelling die actueel 
blijft. Het is de derde leefregel uit 
de Tien Geboden. 
In lijn daarmee gaat het ook om 
goed en respectvol gebruik van 
onze taal. Respectvol omdat taal 
mensen raakt. Mensen die gescha-
pen zijn naar Zijn beeld. Dat is de 
diepste motivatie om respect te 
tonen voor de ander (Jacobus 3 : 9). 
Respect tonen voor de ander be-
tekent dat we respect hebben 
voor de ander omdat die 
naar Gods beeld gemaakt 
is. Het gaat dus om res-
pect voor de Schepper zelf. 
Gods Namen vertellen 
Wie Hij is. Paulus 
schrijft hier 
over. In Filip-
penzen 2 vers 
9 staat dat Je-
zus daarom een 
Naam boven alle 
Naam gekregen 

heeft. Omdat Hij mens geworden 
is, de kruisdood gestorven is en 
opgestaan is. Daarom heeft de Va-
der Hem geëerd. De Schepper Zelf 
verhoogt de Naam van Zijn Zoon. Hij 
geeft Hem een Naam boven alle na-
men. Alle reden voor Zijn schepse-
len dat ook te doen. Het doel is dat 
elke knie zich voor Hem zal buigen.
Een Naam boven alle naam. Dat 
leert ons nog iets. Juist in deze 
crisistijd. Het leert ons dat Hij bo-
ven alles verheven is. Gods macht 
is onbeperkt. Hij is niet alleen de 

hoogste maar ook de grootste. 
Zijn macht is zonder grenzen. 

Daarom staat Hij boven alles. 
Het is belangrijk en vol troost 
dat in crisistijd te beseffen. 

Omdat God regeert en omdat 
Hij onze Schepper is. Daarom 

eren wij Zijn Naam. Met 
eerbied en diep ontzag 

om Wie God is. Soli Deo 
Gloria.

Jan Kloosterman
bestuurslid

Meditatie 

Een Naam 
boven alle naam
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In memoriam

We ontvingen het droevige bericht dat Dr. 
B.J. Wiegeraad, oud-voorzitter van de 
Bond, op 19 oktober jl. op 86-jarige leeftijd 
is overleden.

Aan dominee Bas Wiegeraad, erelid van 
de Bond tegen vloeken, bewaren wij goede 
herinneringen. Hij was van 1980 tot 2004 
bestuurslid en volgde in 1983 prof. dr. W.H. 
Velema op als voorzitter. Pas in 2001 hield 
hij het voor gezien en trad hij af om nog tot 
2004 ‘gewoon’ bestuurslid te blijven. 

Tijdens zijn langdurige voorzitterschap 
was er sprake van groei en van verbreding 
van activiteiten. De organisatiestructuur 
veranderde van vereniging met leden, naar 
stichting met donateurs. Een publicatie-
fonds werd opgericht voor studie en de uit-
gifte van boeken of brochures.  Het aantal 
donateurs groeide mede door toedoen van 
de directeur Rijk van de Poll uit tot boven 
de 25.000. Er kwam meer aandacht voor 
jongeren. Zo werd Kees Hazeleger in 2001 
aangesteld tot scholenwerker. In 2004 
kwam er een tweede bij in de persoon van 
Sjors van der Kraan. De sfeer in de be-
stuursvergaderingen was steeds goed en 
dat werd niet in het minst veroorzaakt door 
de stimulerende en soepele leiding van 
ds. Wiegeraad als voorzitter. Hij was  in-
voelend en een warm en persoonlijk mens 
met wie ik al die jaren ook in het bestuur 
heb gezeten. Een broeder in het geloof.

Bij zijn afscheid als voorzitter las hij uit 
Marcus 4 (Sv): En Hij zeide: Alzo is het 
Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het 
zaad in de aarde wierp; En voorts sliep, 
en opstond, nacht en dag; en het zaad 
uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet 
wist, hoe. Want de aarde brengt van 
zelve vruchten voort: eerst het kruid, 
daarna de aar, daarna het volle koren in 
de aar. En als de vrucht zich voordoet, 
terstond zendt hij de sikkel daarin, om-
dat de oogst daar is. 

In dat geloof en in die verwachting leefde 
en werkte onze oud-voorzitter.

Mr. Emo Bos
erelid Bond tegen vloeken

Dr. B. J. Wiegeraad overleden
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Even voorstellen

Janneke bedankt!

Bond tegen vloeken heeft vacatures!

Personeel

De medewerkers van de Bond tegen vloeken 
werken met veel plezier en passie aan de doel-
stelling van onze organisatie. Veelal voor lange 
tijd maar af en toe slaan medewerkers de vleu-
gels uit en dat gold ook voor Janneke Zwijnen-
burg. Janneke verzorgde jarenlang op nauw-
gezette wijze de financiële administratie. Wij 
danken Janneke voor haar inzet en wensen haar 
veel succes bij de volgende stap in haar carrière!

Vanwege het vertrek van Janneke Zwijnenburg zijn we op zoek zijn naar een kei op het 
gebied van financiële administratie. Maar we zijn niet alleen op zoek naar een opvolger 
voor Janneke. We weten dat Kees Hazeleger medio volgend jaar zijn onderwijspet 
aan de wilgen hangt. Hij hoopt dan te gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. 
Het werk bij KlasseTaal gaat echter door en daarom vindt u ook een vacature voor de 
gastdocent KlasseTaal. Ook willen we volgend jaar het 
land weer in. En daarvoor zijn we op zoek naar een 
enthousiaste voorlichter. 
De vacatures treft u in beknopte vorm aan in de 
nieuwsbrief. Op onze website staan de uitgebreide 
omschrijvingen. De vacatures mag u natuurlijk 
delen. Voelt u zich zelf aangesproken? Reageer!

Ik ben Geertje Sibbing-Cornelisse en ben 31 jaar. Samen met mijn 
man en kinderen woon ik in Rhenen. Sinds november ben ik werkzaam 
als officemanager bij ‘Bond tegen vloeken’. Ik mag ervoor zorgen dat 
donateurs, vrijwilligers, scholen, docenten en externe relaties ontzorgd 
worden. Ik hoop mijn steentje te mogen bijdragen aan het werk van 
de bond, namelijk het opkomen voor Gods heilige naam en respectvol 
taalgebruik en zou het fijn vinden om ook u van dienst te kunnen zijn!



Wil je meer weten? Neem contact op met Kees van Dijk, 06 22066194.

Jouw taken
›	Geven van gastlessen in het primair onderwijs 

(gr. 1 t/m 8); 
›	Onderhouden en verbreden van contacten  

met het onderwijsveld;
›	Ontwikkelen en houden van presentaties, 

trainingen en catechisatielessen;

Jouw profiel
›	 Je leeft vanuit je christelijke identiteit en bent 

meelevend lid van een kerkelijke gemeente;
›	 Je communiceert op een aansprekende wijze 

met de kinderen en tieners;
›	 Je bent bereid om bij te springen in het VO 

(vooral onderbouw);

Ben jij onze enthousiaste en creatieve  

gastdocent KlasseTaal PO? (24 uur)

vacature

Na een periode van minder gastlessen zijn 
de gastdocenten van KlasseTaal weer vol-
op aan het lesgeven. Fijn dat het weer kan, 
maar voorzichtigheid blijft geboden.

Met een frisse nieuwe flyer wil-
len we voor ons nog onbekende 
scholen interesseren voor de 
gastlessen. Als insteek hebben 
we gekozen voor goed burger-
schap. Ook respectvol taalge-
bruik valt daaronder. Naast de 
flyer zijn er twee nieuwe promo-
tiefilms (PO en VO) ontwikkeld. 

GASTLESSEN LESMATERIAAL
EN

Landjuweel 46
3905 PH Veenendaal

0318 552291
www.klassetaal.nl

KlasseTaal

Jouw bagage 
›	HBO denk- en werk- 

niveau o.a. onderwijs-
bevoegdheid (PABO)

Onze tegenprestatie
›	Naast inhoudelijke uit-

daging en afwisselend 
werk biedt de Bond 
tegen vloeken een goed 
salaris en zijn er goede 
arbeidsvoorwaarden.

Zie volledige vacature op www.bondtegenvloeken.nl



Nog even en dan stappen we het 
jaar des Heeren 2022 binnen. Het 
jaarplan 2022 is geschreven en lijkt 
sterk op het jaarplan 2021. Niet 
vreemd wanneer we beseffen dat in 
2021 veel activiteiten geen doorgang 
konden vinden. Boven hoofdstuk 19 
in het Spreukenboek staat “Verant-
woordelijkheid van de mens”. Bij het 
nemen van verantwoordelijkheid is 
het verstandig om na te denken en 
een plan te maken. Evenwel altijd in 
biddend opzien en afhankelijkheid. 
In vers 21 lezen we “In het hart van 
de man zijn veel gedachten;  maar de 
raad des Heeren, die zal bestaan”. Er 
zijn gedachten, we maken plannen 
maar we leggen het in de hand van 
de Heere. Onze activiteiten zijn al-
lereerst gericht op het getuigen over 
de heiligheid van Zijn Naam. Immers 
Psalm 72 zingt “Zijn Naam moet 
eeuwig eer ontvangen” (berijmd). 
Zingt en getuigt u met ons mee? Uw 
gebed en financiële steun blijven 
hard nodig.  

Achterban
›	Toerusting en uitbreiding van onze re-

gionale werkgroepen. De vrijwilligers 
zijn onze ambassadeurs. Fijn dat zij in 
de regionale werkgroepen zich inzetten 
voor de Bond. Wij werken aan toerus-
ting en uitbreiding.  Heeft u belangstel-
ling? Neem dan contact met ons op.  

Wat gaan we doen? 

KlasseTaal
›	Onze gastdocenten gaan graag in ge-

sprek met leerlingen en studenten! 
Daarom werken we aan nog meer gast-
lessen van KlasseTaal. 

Aanbieden van taaltrainingen bij  
bedrijven
›	Dit doen we onder de naam TaalQuestie.

Vergroten van impact
›	Dit doen we o.a. met de sociale media. 

De Bond wil op deze sociale media be-
wustwording creëren.

›	De jongeren gaan we ook meer betrek-
ken bij het werk van de Bond. Wat we 
daarvoor gaan doen? We gaan daarover 
in gesprek met de jongeren en samen 
maken we een plan. Doe je mee?    

Het Land in 
›	We gaan naar markten en evenementen. 

We bezoeken kerken en verenigingen. We 
geven trainingen. Kortom, we zijn aanwe-
zig in de Nederlandse samenleving om toe 
te rusten en bewustwording te creëren. 

Tot zover een opsomming van een aantal 
activiteiten. Voor de bekostiging van al 
deze activiteiten zetten wij uw bijdrage in. 
Wij laten u dat graag zien in de bijgesloten 
begroting in zakformaat.

Kees van Dijk, directeur

Jaarplan 2022

In 2021 ontvingen we een substantieel 
legaat waarvoor wij erg dankbaar zijn. 
Het was een bewuste keus van de erfla-
ter om een legaat na te laten aan chris-
telijke goede doelen. Mede door legaten 
zijn wij in staat ons werk te continueren. 



UITGAVEN

Programma 
“Het Land in” 

€ 100.000 

Programma 
KlasseTaal 

€ 176.000 

Programma 
Kenniscentrum 

€ 30.000,- 

Programma 
Achterban 

€ 40.000,- 

Programma 
Algemeen 

€ 130.000,-  

Programma Fondsenwerving 

€ 14.000,-

€ 490.000,-

• respect in de regio
• deelname markten
• deelname beurzen
• presentaties en lezingen
• promotiecampagne
• sociale media

• gastlessen PO
• gastlessen VO/MBO/HBO
• gastlessen overig
• docententrainingen
• lesmateriaalontwikkeling

• aanmoediging O&P fonds*
• studentenonderzoek
• kinderboekenonderzoek
• marktbewerking
• trainingen & workshops
• website

• kerkenpakket 
• werkgroepen
• training ‘vrijmoedig spreken’
• vrijwilligersdagen
• jongerenproject ‘MYM’*
• comité van aanbeveling

• gebouwen
• kantoorkosten
• personeel
• afschrijvingen
• ICT
• HRM & ARBO

* Onderzoeks- en Publicatiefonds, zie website Bond tegen vloeken.

*Mind your mouth

Begroting
in zakformaat

INKOMSTEN

Giften van particulieren 

€ 400.000,-  
(2019: € 455.000.-)

Giften/opbrengsten van kerken, 
scholen & organisaties 

€ 70.000,-  
 (2019: € 96.000,-)

Giften bedrijven 

€ 18.000,-   
(2019: € 12.000,-)

Opbrengsten 
TaalQuestie 

€ 2.000,-  

€ 490.000,- 

Totaal 
Totaal 

(2019: € 563.000,-)



Kinderboeken-
onderzoek

In 2002 voerde de Bond tegen vloeken het 
eerste Kinderboekenonderzoek uit. Initi-
atiefnemer was voorlichter en neerlandi-
cus Teunis Bunt.  Het onderzoek beperkt 
zich tot kinderboeken die een Zilveren 
Griffel of een prijs van de Kinderjury heb-
ben ontvangen. Een aantal vrijwilligers 
screent 25 à 30 boeken op alle mogelijke 
grove taal.
In 2002 kwam aan het licht dat het Gouden 
Griffelboek Winterijs van Peter van Gestel 
veel vloeken en scheldwoorden bevatte. 
De vraag rees: Hoe bestaat het, dat een 
winnend kinderboek, zoveel vloeken 
bevat? Reden om door te gaan met deze 
onderzoeken. 
Het zal u niet verbazen dat de uitsla-
gen per jaar verschillen. 2020 was een 
uitschieter naar beneden. 63% van de 
kinderboeken bevatte grove taal. Ten 
opzichte daarvan was het dit jaar beter 
gesteld, maar nog altijd stond in bijna de 
helft (46%) van de boeken ongewenst taal-
gebruik. De gvd-vloek werd geen enkele 
keer aangetroffen. Vorig jaar was dit 35 
keer het geval. Het boek Gozert van Pieter 
Koolwijk, dat nu de Gouden Griffel won, 
bevat geen grove taal.
Met het onderzoek zetten we het on-
derwerp vloeken in boeken op de kaart. 

Helaas heeft een vloek in 
een boek een lange ‘le-
vensduur’. Telkens wan-
neer het boek gelezen wordt, herhaalt de 
vloek zich. We hopen daarom dat schrij-
vers tien keer nadenken voordat ze een 
vloek noteren, dat ze deze achterwege 
laten of vervangen door een ander woord.

In het persbericht uit 2002 las ik: De Bond 
hoopt dat redacteuren aandacht schenken 
aan het voorkomen van vloeken in kinder-
boeken. Uit een recent NIPO-onderzoek 
blijkt immers dat 97% van de ouders er 
bij de opvoeding op let dat hun kinderen 
niet vloeken. Schrijvers en redacteuren 
zouden ouders best een steuntje in de rug 
mogen geven. 

Kees Hazeleger

Ga naar www.bondtegenvloeken.nl/
kenniscentrum-taal/kinderliteratuur

De rapporten lezen?

Percentages kinderboeken 
met grove taal 2015 - 2021

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021

23 21 23

40

63

46

14



Wil je meer weten? Neem contact op met Kees van Dijk, 06 22066194.

Jouw werkzaamheden
›	 Zorgen voor uitstekende contacten met en het 

toerusten van onze vrijwilligers/ambassadeurs;
›	Organiseren van en deelnemen aan events, 

beurzen en markten;

Jouw profiel
›	 Je leeft vanuit je christelijke identiteit en bent 

meelevend lid van een kerkelijke gemeente;
›	Communiceert op een aansprekende wijze met 

donateurs, vrijwilligers en passanten;

Ben jij onze enthousiaste en creatieve  

voorlichter/relatiebeheerder? (24 uur)

vacature

Jouw bagage
›	MBO+/HBO denk en 

werkniveau

Onze tegenprestatie
›	Naast inhoudelijke uit-

daging en afwisselend 
werk, biedt de Bond 
tegen vloeken een goed 
salaris en zijn er goede 
arbeidsvoorwaarden.

Zie volledige vacature op www.bondtegenvloeken.nl

• Die wil opkomen voor de eer van God en de heiligheid van Zijn Naam en 
wil bijdragen aan respectvol taalgebruik? 

• Die graag met onze herkenbare bus het land in rijdt om op markten, 
beurzen en andere events mooie gesprekken te voeren?

Dan ben jij degene die ons kan helpen Nederland mooier te maken!

Zaalvoetbaltoernooi in Rotterdam
23 oktober 2021 jl. organiseerde de Bond tegen vloeken al-
weer voor de achtste keer het zaalvoetbaltoernooi. Het toer-
nooi dat in het Topsportcentrum te Rotterdam plaatsvond, 
laat zien dat sport en respect goed samen kunnen gaan. 
Om 08.00 uur verzamelden de voetballers en meegereisde 
aanhang zich in de grote voetbalzaal. Fanatiek werd getracht 
om de tegenstander te kloppen. Dit onder deskundige en 
enthousiaste leiding van de KNVB-scheidsrechters. Na een span-
nende voetbaldag waarin mooi voetbal werd gespeeld, ging DT 
Transport als winnaar met de bokaal naar huis. We kijken terug op 
een zeer geslaagde dag die zonder noemenswaardige blessures 
kon worden afgesloten. We zien jullie graag in 2022 terug!

De sportcommissie van de Bond tegen vloeken



Colofon
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Prijswinnaars Kort en Bondig 
september 2021

Else Schilder, Zwolle                      
Fam. Verhoeven, Ridderkerk     
E. Zaadstra, Sneek                                          
Mevr. Kok, Veenendaal                                
Arne van den Berge, Kapelle    

Met veel enthousiasme hebben leer- 
lingen van drie groepen 6 van de Ds.  
J. Fraanjeschool (locatie De Vesting) te 
Barneveld voor maar liefst € 6.192,- aan 
pepermunt verkocht. Een recordbedrag.
Topverkopers waren Erhard van de Kieft 
met € 262,50 en Lucas Achterberg  met 
€ 256,-. 

Bij de afronding van de actie vroegen 
we: Waarom heb je meegedaan met deze 
actie?  Renate: Ik hoop dat mensen nu 
minder gaan vloeken. Matthias: Ze moe-
ten ook niet met andere dingen schelden.
Chiel maakt een grapje: Ze moeten maar 
veel pepermunt in hun mond stoppen, 
dan kunnen ze ook niet vloeken.

En wat moet de 
Bond tegen vloe-
ken gaan doen met al 
dit geld?  Deborah: Meer posters ophan-
gen. Niels: Een vliegtuig laten rondvlie-
gen met een spandoek erachter met de 
tekst in verschillende talen.

Wat mooi dat leerlingen niet alleen 
door de gastles, maar ook door zelf een 
steentje bij te dragen bewust worden 
gemaakt van de noodzaak van het werk 
van de Bond tegen vloeken.

Jongens en meisjes, leraren en direc-
tie, maar ook alle kopers, heel hartelijk 
dank!

pepermuntactie
Recordbedrag



Het bord van Mees uit Lunteren (vorige nieuwsbrief) bracht ons 
op het idee van deze puzzel. Welk woord kan worden ingevuld 
op de plaats van het verkeersbord?

VerkeersbordenPuzzel

Oplossing. Maak twee woorden van de letters op de gekleurde stippen.

Stuur de oplossing uiterlijk 1 februari 2022 naar de Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 

3905 PH Veenendaal of mail naar info@bondtegenvloeken.nl 

Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd. U of jij kunt een beach-tennisset of een de  

verhalen-CD winnen. Geef aan welke prijs u/jij wenst.

1.  Aan goede manieren geven we de … 1                             

2.  In ons land komen we mensen met                                   2    
 verschillende achtergronden …                                                                         

3.  Daarom geven we elkaar de …                                       3                                                                                        

4.  Ook hebben we respect voor …                                          4      

5.  Bij  … situaties moet je oppassen.                                5      

6.  Als het uit de hand loopt, moet je op tijd …                    6     

7.  Woede-uitbarstingen kun je beter even …                      7     

8.  Vloeken doen we zeker niet. Pas op                              8       
 dat je daarmee niet uit de ... vliegt.                              

9.  Kortom, in Respectdam zorgen we                                    9     
 dat iedereen veilig kan …

10. En om dit te bereiken, is er nog veel … te doen.           10                   

In Respectdam wordt hard gewerkt aan

In                                hebben we goede afspraken gemaakt. Respectdam

G9
Ruiterpad

G8
Einde voetpad

G13
Onverplicht fietspad

G10
Einde ruiterpad

G14
Einde  

onverplicht fietspad

G11
Verplicht fietspad

G12a 
Fiets/bromfietspad

G12 
Einde verplicht fietspad

G12b 
Einde  

fiets/bromfietspad

G1
Autosnelweg

G5
Erf

G2
Einde autosnelweg

G6
Einde erf

G3
Autoweg

G7
Voetpad

G4 
Einde autoweg

Verkeersregels
G 
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J13
Overweg met twee of 

meer sporen

J12
Overweg met  
enkelspoor

J17
Rijbaanversmalling

J9
Rotonde

J14
Tram(kruising)

J18
Rijbaanversmalling 

rechts

J10
Overweg met  

overwegbomen

J15
Beweegbare brug

J19
Rijbaanversmalling 

links

J11
Overweg zonder  
overwegbomen

J16 
Werk in uitvoering

J8
Gevaarlijk kruispunt

J5
S-bocht(en), eerst 

naar links

J6
Steile helling

J7
Gevaarlijke daling

J4 
S-bocht(en), eerst naar 

rechts

J1
Slecht wegdek

J2
Bocht naar rechts

J3
Bocht naar links

J 
Waarschuwing

H1
Bebouwde kom

H2
Einde bebouwde kom

H 
Bebouwde 
kom
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H 
Bebouwde 
kom

66 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland | 67

D5
Gebod tot het volgen 

van de rijrichting die op 
het bord is aangegeven

E1
Parkeerverbod

E5
Taxistandplaats

D6
Gebod tot het volgen 

van één van de  
rijrichtingen die op het 
bord zijn aangegeven

E2
Verbod stil te staan

E6
Gehandicapten-

parkeerplaats

D7
Gebod tot het volgen 

van één van de  
rijrichtingen die op het 
bord zijn aangegeven

E3
Verbod fietsen en 

bromfietsen te plaatsen

E7
Gelegenheid voor het 
onmiddellijk laden en 
lossen van goederen

D4 
Gebod tot het volgen 

van de rijrichting die op 
het bord is aangegeven

E4 
Parkeergelegenheid

E 
Parkeren en 
stilstaan

D 
Rijrichting

D1
Rotonde: verplichte 

rijrichting

D2
Gebod voor alle  

bestuurders het bord 
voorbij te gaan aan de 

zijde die de pijl aangee�

D3
Bord mag aan beide 

zijden worden  
voorbij gegaan
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Bijlage 1 
Verkeersborden met 
omschrijving

A 
Snelheid

B 
Voorrang

A1
Maximumsnelheid

B4
Voorrangskruispunt  

Zijweg links

A5
Einde adviessnelheid

A2
Einde maximumsnelheid

B1
Voorrangsweg

B5
Voorrangskruispunt 

Zijweg rechts

A3
Maximumsnelheid op  

een elektronisch 
signaleringsbord

B2
Einde voorrangsweg

B6
Verleen voorrang aan  

bestuurders op de  
kruisende weg

A4
Adviessnelheid

B3
Voorrangskruispunt

B7
Stop: Verleen voorrang 
aan bestuurders op de 
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J37
Gevaar

(de aard van het gevaar 
is aangegeven op het 

onderbord)

J36
IJzel of sneeuw

J38
Verkeersdrempel

J39
Waarschuwing voor 

elektrische in- en  
uitschui�are paal in de 

rijbaan (poller) waar-
mee toegankelijkheid 

van straten en gebieden 
kan worden geregeld.

J33
File

J34
Ongeval

J35
Slecht zicht door 

sneeuw, regen of mist

J32 
Verkeerslichten

J25
Losliggende stenen

J24
Fietsers en bromfietsers

J29
Tegenliggers

J21
Kinderen

J26
Kade of rivieroever

J30
Laagvliegende  

vliegtuigen

J22
Voetgangers-

oversteekplaats

J27
Groot wild

J31
Zijwind

J23
Voetgangers

J28 
Vee

J20 
Slipgevaar
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Bijlage 1 
Verkeersborden met 
omschrijving

A 
Snelheid

B 
Voorrang

A1
Maximumsnelheid

B4
Voorrangskruispunt  

Zijweg links

A5
Einde adviessnelheid

A2
Einde maximumsnelheid

B1
Voorrangsweg

B5
Voorrangskruispunt 

Zijweg rechts

A3
Maximumsnelheid op  

een elektronisch 
signaleringsbord

B2
Einde voorrangsweg

B6
Verleen voorrang aan  

bestuurders op de  
kruisende weg

A4
Adviessnelheid

B3
Voorrangskruispunt

B7
Stop: Verleen voorrang 
aan bestuurders op de 

kruisende weg



Wil je meer weten? Neem contact op met Kees van Dijk, 06 22066194.

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw werkzaamheden
›	 Je verwerkt alle soorten boekin-

gen in het financiële systeem;
›	 Je beheert financiële donateurs-

gegevens in de CRM applicatie;

Jouw profiel
›	 Je leeft vanuit je christelijke  

identiteit en bent meelevend lid 
van een kerkelijke gemeente;

›	Beschikt over een afgeronde rele-
vante boekhoudkundige opleiding;

›	Hebt meerjarige boekhoud- 
kundige ervaring opgedaan in 
(een) soortgelijke functie(s);

›	Woont in of nabij Veenendaal.

Onze tegenprestatie
›	Naast inhoudelijke uitdaging en 

afwisselend werk, biedt de Bond 
tegen	vloeken een goed salaris en 
zijn er goede arbeidsvoorwaarden.

Ben jij een kei in het beheer van een 

financiële administratie? (12 uur)

vacature

Zie volledige vacature op www.bondtegenvloeken.nl

Verkrijgbaar in onze webshop

 Houten bordje 20x20cm 
 ‘In dit huis’

€16,15 
incl. verzendkosten

 Kalenderposter 
 2021

Tegen verzendkosten, 
een gift is welkom.

www.bondtegenvloeken.nl/bestellen

T 0318 - 512002

E info@bondtegenvloeken.nl

IBAN NL58 INGB 0000 85 2091
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JANUARI MAART

MEI JUNI

2 november: Dankdag voor gewas en arbeid
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NOVEMBERSEPTEMBER

Kalender 2022

25 & 26 december: Kerst

5 mei: Bevrijdingsdag               
26 mei: Hemelvaartsdag

5 & 6 juni: Pinksteren 

15 april: Goede Vrijdag       27 april: Koningsdag
17 & 18 april: Pasen

9 maart: Biddag voor gewas en arbeid1 januari: Nieuwjaar

AUGUSTUSJULI

APRILFEBRUARI
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Bond tegen vloeken

Postbus 362

3900 AJ Veenendaal

www.bondtegenvloeken.nl

Vertrouw op de 
Heere, en doe het 
goede; bewoon de 

aarde, en voed u 
met getrouwheid

Psalm 37 : 3 (SV)
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 Containersticker A3  
‘Grove taal?  Weg ermee!

€11,95  
incl. verzendkosten


