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Voorwaarden voor raadpleging en gebruik:  De archieven van de (voorlopers van de) 

Bijbelstudiebond zijn eigendom van de 
Gereformeerde Bijbelstudiebond. Vertrouwelijke 
stukken mogen door derden slechts geraadpleegd 
worden na toestemming van de directeur van het 
ADC 

 
Inleiding 
 
De Gereformeerde Bijbelstudiebond is de opvolger van de Bond van Mannenverenigingen op 
Gereformeerde Grondslag (archief 193) en de Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen 
(archief 238). Het archief van de Gereformeerde Bijbelstudiebond is geordend en verpakt in zes 
ordners overgedragen aan het ADC. De onderstaande plaatsingslijst volgt de oorspronkelijke ordening, 
alsmede in grote lijnen de opschriften op de ordners en tabbladen binnen de ordners.  
 
Inhoud 
 
Doos 1: Vergaderstukken bestuur, 1998-2009     (4 omslagen) 
 

− vergaderstukken, 1998-2000  
− vergaderstukken, 2001-2003  
− vergaderstukken, 2004-2006  
− vergaderstukken, 2007-2009  

 
Doos 2: Correspondentie algemeen: a t/m z, 1999-2007     (20 omslagen) 
 
Doos 3: Correspondentie met plaatselijke verenigingen: a t/m z, 1999-2007  (20 omslagen) 
 
Doos 4: Correspondentie met buitenlandse partners en informatie aan de leden (6 omslagen) 
 

− Nieuwsbrieven aan de leden, 1998-2012 
− Correspondentie met buitenlandse partners, 1999-2012 
− Stukken betreffende afspraken over de ledenadministratie, de financiële administratie en de 

uitgave van WegWijs, 1999-2009 
− Jaarverslagen van het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstudiebond, alsmede enkele 

andere stukken betreffende algemene vergaderingen, 2000-2011 
− Stukken betreffende de website en de uitgave van de WegWijs, 2005-2008 
− Stukken betreffende een vernieuwingstraject, omstreeks 2006 

  



Doos 5: Beleidsthema’s, 1998-2006      (10 omslagen) 
 

− Stukken betreffende de organisatie van het bestuur, 2002 
− Stukken betreffende de ‘Vraagbaak’, een apart telefoonnummer voor vragen van leden van 

uiteenlopende aard, 1999 
− Stukken betreffende de website, omstreeks 2000 
− Stukken betreffende de databank, 1998-2001 
− Stukken betreffende de PR, 2000-2006 
− Stukken betreffende de kadercursus, omstreeks 2000 
− Stukken betreffende blokabonnementen, omstreeks 2000 
− Stukken betreffende het Platform Gereformeerde Toerusting, 1990-2000 
− Stukken betreffende het marketingplan, 1998-2005 
− Stukken betreffende de fusie van de Mannenverenigingen en Vrouwenverenigingen, 1996-

1998 
 
Doos 6: Stukken betreffende commissies, alsmede enquêtes    (8 omslagen) 
 

− Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstudiebond met de 
commissies, 1998-2009 

− Stukken betreffende de Commissie Bijbelstudie Uitgaven (CBU), 1991-2009 
− Stukken betreffende de redactie van WegWijs, 1999-2000 
− Stukken betreffende de themacommissie, 1999-2009 
− Stukken betreffende de congrescommissie, 2003-2009 
− Stukken betreffende enquêtes gehouden onder lezers van WegWijs, 2000-2009 
− Enkele stukken van het Dagelijks Bestuur, 2001 
− Stukken betreffende het 3 bonden-overleg, met de Bond van Gereformeerde 

Jeugdverenigingen (BGJ) en de Bond van Gereformeerde Ouderverenigingen (BGO), 2001-
2004 

 
Aanvulling doos 6 
 

− Willem L. Meijer, Beelden bij het laatste bijbelboek. 60 jaar Gereformeerde Bijbelstudiebond. 
Jubileumuitgave, 1946-2006      (1 DVD) 
 
De bovenstaande DVD is in 2020 aangetroffen op de studiezaal van het ADC en toegevoegd aan het 
archief van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. Op de studiezaal staat tussen de periodieken de 
WegWijs uit de periode 1992-2020.  

 


