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Beleid 1 
Bybelverspreidingsbeleid 

 

 

Doel: 
Om die NG Kerk in SA se Bybelverspreidingsbeleid te 
verduidelik. 

Eienaar: Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 

Funksionaris verantwoordelik vir 
hierdie beleid: 

Saakgelastigde 

Implementeringsdatum: 23 Oktober 2020 

Hersieningsdatum:  
Jaarliks tydens die tweede kwartaal se vergadering van 
die Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie 

Datum van hierdie weergawe: 14 Februarie 2022  

Weergawenommer: 1 
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Bybelverspreidingsbeleid 
Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 

 
 
Gemeentes kan by die STFA (Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie) aansoek doen om ’n 
subsidie vir die aankoop van Bybels vir ’n projek (uitreik) van die gemeente.  Die volgende beleid  geld: 
 
1. Gemeentes kan vir ’n maksimum van R20 000 (twintig duisend rand) per gemeente per finansiële jaar 

(1 Maart tot 28/29 Februarie) aansoek doen.   

2. Gemeentes kan net een keer per jaar aansoek doen (dus: nie vier klein projekkies elke paar maande 
van net ’n paar duisend rand elk nie). 

3. Slegs gemeentes kan aansoek doen – nie individue nie. 

4. Die Bybelfonds is vir Bybels – nie vir ander boeke nie – ongelukkig ook nie vir Bybelstudieboeke, 
kommentare of Christelike dagboeke nie.  Die Bybelfonds subsidieer ook slegs standaard Bybels (nie 
luukse leergebonde Bybels met goudsnee nie).  

5. Die bedoeling van die Bybelverspreidingsfonds is om gemeentes te help (te subsidieer) – nie om ’n 
gemeente se projek in totaal te befonds nie.  Geen ander koste van ’n uitreik kan deur die 
Bybelverspreidingsfonds gedra word nie. Die fonds subsidieer die Bybels. [Subsidieer beteken: dra ’n 
deel van die koste]. Die verwagting is dat die gemeente self ook ’n deel van die uitreik en die Bybels 
se koste betaal. 

6. Die Bybels is nie bedoel vir die gemeente se eie gebruik nie (geskenke aan dopelinge of Bybels in die 
kerkbanke). Die Bybelverspreidingsfonds wil ook nie dat Bybels sommer net uitgedeel word nie.  Die 
gemeente se uitreik moet deel van ’n program wees waar daar kontrole is dat die ontvanger werklik 
die Bybel wil hê en kan lees.   

7. Die aansoekprosedure is as volg: 

7.1 Verkry toestemming by die Saakgelastigde. Dit beteken ’n skriftelike verduideliking van die gemeente 
se projek waarvoor die Bybels gebruik gaan word.  Dui ook in breë trekke die koste van die uitreik en 
die getal Bybels aan, asook die deel waarvoor ’n subsidie gevra word.  Die Saakgelastigde sal dan 
aandui of die versoek aan die riglyn voldoen. 

Die Saakgelastigde (mnr Stephan Pretorius) 
NG Kerk in Suid-Afrika, Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535 
Telefoon: 021 957 7104 | Epos:  stephan.pretorius@kaapkerk.co.za  

7.2 Die gemeente kan (na die toestemming gegee is) ’n presiese kwotasie van die Bybelgenootskap kry 
(nie Bybel-Media of CUM-boeke nie!).  Dit bevestig dan sommer ook dat die Bybels (taal en formaat) 
beskikbaar is. Voorbeeld: 

 AFRIKAANS 2020 complete Bible, medium size, black hardcover:  100 @ R129  = R12 900 

 Bestel die Bybels aanlyn by:  http://www.biblesociety.co.za/index.php/af/home 

7.3 Die Saakgelastigde sal dan aandui (binne die riglyn), hoeveel die Bybelverspreidingsfonds kan betaal. 
[7.1 en 7.2 kan saam gedoen word as die gemeente seker is dat hulle projek aan die riglyn voldoen.] 

7.4 Die gemeente bevestig dan die bestelling van die Bybels by die Bybelgenootskap. Die gemeente 
betaal hulle deel van die rekening en stuur ’n afskrif van die rekening aan die Saakgelastigde, waarop 
die Saakgelastigde dan hulle ooreengekome gedeelte direk betaal.  As die rekening minder as 
R20 000 is, betaal die Sinode dit volledig. 
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