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1.  Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarplan van BIBELOT voor 2014, het eerste volledige exploitatiejaar in het Energiehuis. Op 
het moment van het schrijven van dit jaarplan, september 2013, heeft BIBELOT vier maanden programma 
gerealiseerd in het Energiehuis (april, mei, juni, september). Deze korte duur en bijzondere omstandigheden 
bieden onvoldoende houvast om conclusies met ingrijpende gevolgen te trekken. Daarom wijkt dit jaarplan 
niet veel af van het businessplan dat Bibelot heeft ontwikkeld voor het Energiehuis en van het jaarplan 2013. 
 
Halverwege 2014, als de jaarcijfers 2013 bekend zijn en het eerste volledige seizoen is beëindigd, zal 
Bibelot een grondige evaluatie uitvoeren, waarbij het onze voorkeur heeft dit extern te beleggen. Over de 
inhoud en aanpak van deze evaluatie, zullen wij nader contact zoeken met de gemeente Dordrecht. 
 
De directie en het bestuur van BIBELOT zijn vanzelfsprekend graag bereid dit jaarplan toe te lichten. 
 
David van Wijngaarden 
directeur
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2.  Missie, visie, doelgroepen 
 
 
a.  Missie 
 

1. BIBELOT is hèt poppodium van de Drechtsteden.  
2. BIBELOT biedt cultuur die mensen verbindt en inspireert. BIBELOT zorgt voor sociale samenhang, 

met ruimte en respect voor subculturen. 
3. BIBELOT draagt bij aan een innovatieve, vitale regionale economie. BIBELOT gaat een duurzame 

verbinding aan met lokale ondernemers.  
4. BIBELOT is dè plek voor competentie-ontwikkeling van MBO- en HBO-studenten.  
5. BIBELOT stimuleert en faciliteert talentontwikkeling voor muzikanten, vrijwilligers en studenten.  
6. BIBELOT exploiteert een laagdrempelige, veilige en sfeervolle locatie waar iedereen zich welkom 

voelt.  
 
kernwaarden: 
algemeen: laagdrempelig 
  creatief 

vernieuwend 
  eigenzinnig 
  prikkelend 
  diversiteit (in aanbod en publieksbereik) 
Power Stage: rauw 
  ruimte voor subculturen 
Main Stage: professioneel 
 
 
b.  Visie 
 
BIBELOT gelooft dat popmuziek mensen prikkelt om hun (artistieke) identiteit te ontwikkelen. Popmuziek is 
bij uitstek de cultuurvorm die bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en die mensen verbindt.  
 
Wetenschappelijke studies laten zien dat deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, 
meer sociale contacten, een groter gevoel van veiligheid en een hogere waardering van de woonomgeving. 
Andere studies tonen dat jongeren minder vaak crimineel zijn als zij deelnemen aan culturele activiteiten 

(bron: 

18)
. BIBELOT herkent deze effecten in het dagelijkse werken met vrijwilligers en bezoekers en hecht grote 

waarde aan de kans deze maatschappelijke rol in het Energiehuis verder uit te breiden. 
Over de invloed van muziek op cognitieve ontwikkeling zijn bibliotheken volgeschreven. Juist muziek is 
interessant omdat het meerdere systemen in het brein tegelijk aanspreekt: perceptie, cognitie en geheugen 
worden allemaal getraind 

(bron: 11)
. 

 
BIBELOT is een kernpodium dat is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Poppodia en –Festivals. 
Deze kernpodia zijn zelfstandig, gespecialiseerd in de programmering van popmuziek en organiseren een 
vastgesteld minimaal aantal popconcerten.  
BIBELOT voert actief gesprekken over de rol van popcultuur voor een aantrekkelijke stad en zoekt naar 
gemeenschappelijke belangen van overheid, burgers, bedrijven en culturele instellingen.  
 
Popcultuur in de stad is niet alleen goed voor de concurrentiepositie in de strijd om het aantrekken van 
kansrijke bevolkingsgroepen. Een poppodium is een belangrijke vestigingsfactor, vooral voor studenten, 
onderwijsinstellingen en creatieve ondernemers. Vooral van de aanwezigheid van podiumkunsten en 
historisch erfgoed is het effect op de aantrekkingskracht van een stad aangetoond 

(bron: 18)
. In de 

Bonifatiuskerk kwam al 40% van de bezoekers van buiten de regio Drechtsteden en enkele honderden per 
jaar zelfs uit het buitenland om een bijzonder concert in BIBELOT te bezoeken. Met de kans om het 
publieksbereik in het Energiehuis uit te breiden, wordt de economische spin-off aanzienlijk vergroot en 
komen er jaarlijkse duizenden ‘nieuwe’ bezoekers naar Dordrecht. 
 
Het vergroten van deze aantrekkingskracht kan Dordrecht goed gebruiken: het zorgt voor een beter imago 
en voor meer bestedingen aan hotelovernachtingen, restaurants, openbaar vervoer en parkeren. Indirect 
profiteren met name de uitgaansgelegenheden van een positiever imago van Dordrecht als uitgaansstad. 
Ook voor andere ondernemers liggen kansen: BIBELOT kent vele honderdduizenden contactmomenten met 
(potentiële) bezoekers waarin ondernemers zich kunnen presenteren. 
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Unique Selling Points 
1. Het gebouw:  

De industriële omgeving en vele mogelijkheden in het Energiehuis bieden bijzondere settings, die 
optredens een uniek aspect mee kunnen geven. 

2. De verleiding om te leren:  
BIBELOT ontwikkelt ketens van talentontwikkeling (doorgaande leerlijnen), samen met de partners 
van het Energiehuis en onderwijsinstellingen. 

3. De interactie:  
BIBELOT ontwikkelt samen met onderwijsinstellingen vernieuwende, multimediale concepten die 
een unieke dimensie geven aan de belevingswaarde van optredens. Daarbij stuurt Bibelot, samen 
met de partners in het Energiehuis, aan op ontmoetingen tussen diverse doelgroepen.  

 
 
c.  Doelgroepen 
 
BIBELOT heeft een breed publieksbereik. De primaire doelgroepen zijn: 

(A) Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar 
(B) Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
(C) Incidentele concertbezoekers uit de Drechtsteden 
(D) Jongeren die regelmatig uitgaan 
(E) Jongvolwassenen die incidenteel uitgaan 
(F) (Inter-)nationale concert- en festivalbezoekers 
(G) Kinderen  
(H) ‘Oudere jongeren’ (ouder dan 30 jaar) 
(I) Muzikanten uit de Drechtsteden 
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3.  Kenmerken doelgroepen 
 
 
BIBELOT wil aan zoveel mogelijk verschillende inwoners uit de Drechtsteden programma bieden en 
cultuurparticipatie bevorderen. Elk evenement heeft zijn eigen doelgroep(en). Om het programma- en 
marketingbeleid vorm te geven wordt een hoofdindeling gemaakt in de onderstaande doelgroepen. Uit eigen 
marktonderzoek 

(bron: 17)
 blijkt dat met deze indeling de meeste onderscheidende kenmerken per doelgroep 

zijn te benoemen. De bij een doelgroep genoemde kenmerken zijn juist voor die doelgroep van meer dan 
gemiddeld belang.  
 
Per doelgroep worden hier kenmerken weergegeven die van belang zijn voor het programmeren, 
communiceren en exploiteren van het aanbod. Belangrijke onderscheidende factoren zijn het besteedbare 
budget, het belang van de ontmoetingsfunctie, het verlangde serviceniveau (de bereidheid om meer te 
betalen voor hogere kwaliteit, prijselasticiteit), belevingswaarden (verwachtingspatroon) en het 
opleidingsniveau 

(bronnen:17, 25)
. 

 
(A) Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar 
- Laag besteedbaar budget 
- Ontmoetingsfunctie en sociale interactie zijn belangrijk 
- Trendsettend 
- Bovengemiddeld opleidingsniveau 

 
(B) Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
- Hoog verwachtingspatroon 
- Bovengemiddeld opleidingsniveau 

 
(C) Incidentele concertbezoekers uit de Drechtsteden 
- Vooral geïnteresseerd in mainstream artiesten 
- Bovengemiddeld besteedbaar budget 
- Hoog verwachtingspatroon 

 
(D) Jongeren die regelmatig uitgaan 
- Ontmoetingsfunctie en sociale interactie zijn belangrijk 
- Trendgevoelig: soms trendsettend, vaak trendvolgend 
- Laag besteedbaar budget  

 
(E) Jongvolwassenen die incidenteel uitgaan 
- Hoog besteedbaar budget 
- Hoog verwachtingspatroon 

 
(F) (Inter-)nationale concert- en festivalbezoekers 
- Hoog verwachtingspatroon 
- Bovengemiddeld opleidingsniveau 
- Geïnteresseerd in specifieke (sub-)genres 

 
(G) Kinderen 
- Educatiefunctie is belangrijk 
- Bezoek samen met ouders 

 
(H) ‘Oudere jongeren’ (ouder dan 30 jaar) 
- Hoog verwachtingspatroon 
- Hoog besteedbaar budget 
- Met name geïnteresseerd in topartiesten uit de jaren ’70, ’80 en ’90. 

 
(I) Muzikanten 
- Actieve participatie in de organisatie en exploitatie van evenementen 
- Educatiefunctie is belangrijk 
- Trendsettend 
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4.   Uitwerking missie 
 
Doelstellingen worden weergegeven in volgorde van prioritering. Uitgangspunten benoemen situaties en 
werkwijzen die Bibelot in stand wenst te houden. 
 
Uitgangspunt: BIBELOT blijft levensvatbaar 
BIBELOT moet jaarlijks uit eigen omzet een nettowinst uit evenementen behalen van ruim 240.000

 
euro.  

 
 
a.  BIBELOT is hèt poppodium van de Drechtsteden 
 
BIBELOT is een programmastichting die gespecialiseerd is in de programmering en organisatie van 
popconcerten.  Het aanbod is uniek voor de regio: in aard, diversiteit, schaalniveau en publieksbereik. Het 
draagt in grote mate bij aan de diversiteit die voor stedelijke ontwikkeling en aantrekkingskracht noodzakelijk 
is. 
 
Doelstelling [a1]: BIBELOT stimuleert de lokale popcultuur 
BIBELOT beperkt zich niet tot het eigen aanbod in het eigen gebouw. De rol van BIBELOT kan variëren van 
advies en ondersteuning tot programmering en exploitatie van concerten en festivals. Een sterke popcultuur 
is gebaat bij diversiteit en eigenheid. Het gaat BIBELOT uitdrukkelijk niet om het plakken van het stempel 
‘BIBELOT’  op elk popgerelateerd evenement: ook achter de schermen speelt BIBELOT vaak een grote rol. 
BIBELOT initieert projecten en samenwerkingsverbanden ter bevordering van een sterke lokale popcultuur. 
 
Doelstelling [a2]: BIBELOT is het regionale kenniscentrum voor popmuziek 
BIBELOT gaat verbindingen aan met andere organisaties en individuen die kennis en/of kunde bezitten in de 
programmering van popmuziek en/of organisatie van popconcerten. BIBELOT ondersteunt deze partijen bij 
de ontwikkeling en realisatie van programma en stelt expertise en menskracht ter beschikking. 
BIBELOT wil in 2014 een platform creëren van popmuziekkenners uit de regio’s Rotterdam en Dordrecht. Dit 
platform krijgt de opdracht gevraagd en ongevraagd te adviseren over programmabeleid van Bibelot en over 
popmuziekbeleid in de Drechtsteden. 
 
Uitgangspunt: BIBELOT maakt optimaal gebruik van de karakteristieke kenmerken van het gebouw 
De popzalen in het Energiehuis zijn specifiek ontworpen voor concerten. In de inventaris, materiaalkeuze, 
lichtplannen en decorstukken wordt gezocht naar een uitstraling die past bij het gebouw en bijzondere 
kenmerken daarvan accentueert, zoals de historische buitengevel, de ouderwetse dakspanten en de grote 
raampartijen die een doorzicht geven van nieuw naar oud. 
 
Uitgangspunt: BIBELOT beschikt over theatertechniek die van voldoende kwaliteit is voor een goede 
concurrentiepositie op nationaal niveau 
De inventaris van BIBELOT past bij een eigentijdse podiumvoorziening. De kwaliteit van de theatertechniek 
is een doorslaggevende succesfactor in de concurrentie met poppodia in andere grote steden. Het kunnen 
binnenhalen van bands wordt in grote mate bepaald door het technische voorzieningenniveau. BIBELOT 
bouwt aan de organisatie die nodig is om in het gehele Energiehuis de theatertechnische inrichting op hoog 
niveau te brengen en te houden. 
 
 
b.  BIBELOT biedt cultuur die mensen verbindt en inspireert 
 
Popcultuur kent vele subculturen en een grote diversiteit aan doelgroepen. BIBELOT verbindt deze 
doelgroepen door interactie te bevorderen. BIBELOT benadert evenementen als ‘totaalbeleving’, waarbij de 
belevingsduur en interactie zich uitstrekt van het moment dat een potentiële bezoeker geïnformeerd wordt 
over een evenement tot enkele dagen na afloop van het evenement. Daarbij wordt zodanig geprogrammeerd 
dat ontmoeting en interactie tussen verschillende doelgroepen wordt gestimuleerd. 
 
Doelstelling [b1]: BIBELOT ontwikkelt doelgroepgerichte totaalconcepten met aandacht voor de gehele 
belevingsduur en stimuleert daarin participatie en economische spin-off 
In het ontwikkelen van programmaconcepten en evenementen staat het maken van ‘totaalbelevingen’ 
centraal. Er wordt dus niet alleen nagedacht over de artiest en de doelgroepen. Deze totaalbeleving wordt 
doelgroepgericht vormgegeven, ook voor specifieke subculturen. 
De belevingsduur strekt zich uit van het geïnformeerd worden over evenementen in BIBELOT tot enkele 
dagen na het evenement. Informatie is bondig en helder, een routebeschrijving en antwoorden op veel 
gestelde vragen zijn eenvoudig te vinden. Bezoekers worden geënthousiasmeerd om het bezoek aan 
Dordrecht te verlengen, bijvoorbeeld door voorafgaand aan het optreden een maaltijd te nuttigen in 
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Khotinsky of na het evenement te overnachten in een hotel. Lokale ondernemers hebben hierdoor de kans 
om onderdeel te worden van de totaalbeleving. 
De beleving bij het bezoek aan BIBELOT begint niet pas bij aanvang van het optreden, maar bij 
binnenkomst in het Energiehuis. De sfeer die in de poplounge en door medewerkers bij entree, kassa en 
garderobe wordt bepaald, is onderdeel van het totaalconcept. Algemene informatie over evenementen en 
educatieve activiteiten in en buiten het Energiehuis is toegankelijk en duidelijk, maar niet opdringerig.  Na 
optredens is er aandacht voor aftersales. Binnen het gebouw wordt de poplounge geëxploiteerd waar 
ontmoeting en interactie met andere doelgroepen en artiesten wordt gefaciliteerd en gestimuleerd. 
 
Doelstelling [b2]: BIBELOT ontwikkelt innovatieve multimediale concepten die erop zijn gericht de interactie 
tussen artiest en publiek en tussen bezoekers onderling te stimuleren  
BIBELOT organiseert een voor de regio uniek aanbod, maar ook op nationaal niveau zijn er unieke 
elementen. De interactie tussen artiest en publiek en tussen bezoekers onderling vindt plaats buiten de 
gebaande paden. Er is al een VJ-concept ontwikkeld (WeAreVJ) waarbij publiek en artiest samen bepalen 
welke beelden worden getoond voor, tijdens en/of na een optreden. De interactie krijgt daarmee niet alleen 
een extra dimensie, maar breidt zich ook uit tot een langere periode dan de duur van een optreden. In 
samenwerking met onderwijsinstellingen, zoals de Willem de Kooning Academie, worden nieuwe concepten 
ontwikkeld. 
 
 
c.  BIBELOT draagt bij aan een innovatieve, vitale regionale economie 
 
BIBELOT wil relaties aangaan met lokale ondernemers. Betrokkenheid van ondernemers zorgt voor extra 
draagvlak en leidt tot nieuwe kansen voor zowel BIBELOT als ondernemers. 
 
Doelstelling [c1]: BIBELOT koopt producten en diensten zoveel mogelijk lokaal in 
BIBELOT zoekt bij de inkoop van goederen en diensten actief naar ondernemers uit de regio en biedt hen 
gelegenheid te offreren. Als de gewenste kwaliteit kan worden geleverd en de prijs niet hoger is dan 
aanbiedingen van elders gehuisveste ondernemers, koopt BIBELOT goederen en diensten in van 
ondernemers uit de regio. 
 
Doelstelling [c2]: BIBELOT biedt mogelijkheden tot netwerkontwikkeling, sponsoring en plaatsing van 
advertenties 
Adverteren is mogelijk op programmaboekjes, flyers, affiches, website, narrowcasting en tickets. Sponsoring 
is eveneens mogelijk: gelden kunnen gericht worden besteed voor de aanschaf van inventaris, voor 
programmakosten en voor marketingacties. 
De ervaring leert dat acquisitie een tijdrovend proces is, waarbij de (arbeids-)kosten voor de baten uit gaan. 
Er moet door directie en bestuur worden geïnvesteerd in een duurzame persoonlijke relatie tussen BIBELOT 
en de ondernemer, waarin wederzijdse waardering door beide partijen concreet wordt gemaakt. BIBELOT 
dient als platform voor netwerkontwikkeling, door specifieke activiteiten voor ondernemers te faciliteren. Er 
zal worden onderzocht of het formaliseren van dit platform wenselijk is, bijvoorbeeld door een vereniging of 
stichting ‘vrienden van BIBELOT’ op te richten. BIBELOT genereert eigen inkomsten uit 
programmasponsoring en advertenties. 
 
Doelstelling [c3]: BIBELOT biedt extra service aan bezoekers door het aanbieden van kortingen en 
producten 
Het aanbod van diensten of producten anders dan die van BIBELOT draagt bij aan de totaalbeleving van 
een evenement. Er moet dan wel zorgvuldig en in zekere mate terughoudend mee worden omgegaan. Het 
aanbieden van informatie over eetgelegenheden en hotels kan door bezoekers als extra service worden 
ervaren, zeker wanneer er door ondernemers via BIBELOT aantrekkelijke aanbiedingen worden gedaan. 
Een voorbeeld is het aanbieden van hotelovernachtingen met korting of combinatietickets (maaltijd en 
optreden, optreden en cd). Deze vorm van samenwerking levert voor BIBELOT geen substantiële extra 
inkomsten op, maar zorgt wel voor economische spin-off naar de stad en een hoger serviceniveau voor 
bezoekers. 
 
 
d.  BIBELOT is dè plek voor competentie-ontwikkeling 
 
MBO- en HBO-studenten, muzikanten en vrijwilligers ontwikkelen in BIBELOT kennis en vaardigheden.  
 
Doelstelling [d1]: BIBELOT is leerwerkbedrijf voor vrijwilligers 
Het vrijwilligersbeleid is gericht op talentontwikkeling. Bij de intake van vrijwilligers worden competenties 
ingeschat en wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan aangeboden. Daarbij is naast competentie-
ontwikkeling voor de gekozen functie ook aandacht voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en 
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zelfstandigheid. BIBELOT biedt diverse cursussen aan om de competenties te ontwikkelen. Het aanbod 
bestaat onder meer uit: 
- IVA (instructie verantwoord alcoholschenken); 
- Sociale Hygiëne; 
- Bedrijfshulpverlening (BHV); 
- instructie ‘werken op hoogte’; 
- instructie ‘omgaan met agressie’; 
- gehoortest; 
- ontruimingsoefening; 
- hospitality training; 
- P.A. cursus (geluidstechniek, i.s.m. Popcentrale); 
- technische instructies t.b.v. gebruik apparatuur, zoals videobeamers en lichttafels. 

Nieuwe vrijwilligers en studenten worden ingewerkt door een professionele medewerker, bijvoorbeeld een 
barmanager, geluidstechnicus, grafisch vormgever, beveiliger, productieleider of hoofd techniek.  
Naast de persoonlijke ontwikkelingsplannen uit de doorgaande leerlijn voor vrijwilligers zich ook in de 
functieprofielen voor de diverse barren en podia. Nieuwe vrijwilligers kunnen eerst op rustige avonden in de 
Popcentrale (‘Talent Stage’) ingewerkt worden en ervaring opdoen voordat zij uiteindelijk kunnen 
doorgroeien Power Stage en later de Main Stage.  
 
Doelstelling [d2]: BIBELOT werkt samen met onderwijsinstellingen aan competentie-ontwikkeling van 
studenten 
BIBELOT is officieel erkend als leerbedrijf door Ecabo (MBO-stages zakelijke dienstverlening, ICT en 
beveiliging), Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport) en GOC (MBO-
creatieve industrie, podiumtechnologie). 
Studenten kunnen in verschillende vormen leren in BIBELOT: 
- meewerken tijdens evenementen in diverse functies; 
- tweede- en derdejaars MBO en HBO-stages; 
- afstudeerstages en minor-projecten, bijvoorbeeld het organiseren van evenementen; 
- deelname aan educatieve activiteiten. 

De belangrijkste onderwijsinstellingen waarmee wordt samengewerkt zijn: 
- Da Vinci College; 
- Hogeschool Rotterdam, waaronder Willem de Kooning Academie. 

Samen met onder meer het Da Vinci College en Hogeschool Rotterdam wordt gewerkt aan het 
enthousiasmeren van docenten en het onderzoeken naar de mogelijkheden om opleidingen te verbinden 
aan BIBELOT. Daarbij is bijzondere aandacht voor de koppeling tussen MBO en HBO-studenten. Er wordt 
onder meer verbinding gezocht met de opleidingen 

(bron: 40)
: 

- HRO opleiding Vrijetijdsmanagement; 
- HRO opleiding Communicatie; 
- Da Vinci Art & Design; 
- Da Vinci Recreatie; 
- Da Vinci Beveiliging; 
- Da Vinci Secretarieel; 
- Da Vinci Marketing en Communicatie. 

Concrete werkzaamheden die ingezet zullen worden zijn onder meer 
(bron: 40)

: 
- organiseren en uitvoeren van evenementen; 
- ontwerpen van affiches; 
- bedenken en uitvoeren van promotieacties als flashmobs en guerilla-marketing; 
- ontwikkeling van marketingplannen; 
- publieksonderzoeken; 
- citybranding; 
- kwalitatieve beoordeling van (de uitvoering van) evenementen, probleemanalyses maken en 

adviezen geven voor verbetering; 
- ontwikkelen van multimediale concepten; 
- gastvrouw/-heer voor bezoekers of artiesten; 
- beveiliging; 
- podiumtechniek. 

Studenten leren het meest als zij, onder goede begeleiding, worden ingezet als volwaardige medewerkers. 
BIBELOT zet studenten in naast vrijwilligers, onder begeleiding van professionals 

(bron:44)
. 

 
Doelstelling [d3]: BIBELOT laat middelbare scholieren kennis maken met cultuur 
BIBELOT nodigt middelbare scholen uit de regio uit om kennis te maken met popcultuur. Dat kan door 
gezamenlijk een evenement te bezoeken, zoals schoolconcerten, maar ook rondleidingen te volgen waarbij 
informatie wordt gegeven over het aanbod en de organisatie. Ook maatschappelijke stages kunnen in 

http://mijn.ecabo.nl/zoeken/Leerbedrijf/Index/9778073?returnUrl=%2Fzoeken%2FZoeken%2FBibelot%2Falle-la%2Falle-la%2Falle-rg%2Falle-pl%2Falle-pl%2Fgeen-straal%2Falle-kw%2Falle-kw%2Falle-kr%2Fgeen-code%2Falle-lp%2Falle-lp%2Falle-lw
http://mijn.calibris.nl/Leerbedrijf/Index/122458?returnUrl=%2FZoeken%2FBibelot%2Falle-la%2Falle-la%2Falle-rg%2Falle-pl%2Falle-pl%2Fgeen-straal%2Falle-kw%2Falle-kw%2Falle-kr%2Fgeen-code%2Falle-lp%2Falle-lp%2Falle-lw
http://www.goc.nl/
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BIBELOT worden uitgevoerd. BIBELOT vervult een actieve rol in de CKV-openingsmanifestatie die jaarlijks 
zo’n 1.000 middelbare scholieren laat kennismaken met de culturele instellingen in Dordrecht. 
Met het Wellant College, het Stedelijk Dalton Lyceum, De Lage Waard, het Johan de Witt Gymnasium en het 
Insula College is een relatie aanwezig. Ook het Walburg College en Da Vinci hebben interesse getoond.  
 
Doelstelling [d4]: BIBELOT creërt in samenwerking met de Popcentrale een doorgaande leerlijn voor 
muzikanten 
Deze doelstelling komt tot uiting in het programmabeleid van de verschillende zalen: Talent Stage, Power 
Stage en Main Stage. De Talent Stage wordt geprogrammeerd en geëxploiteerd door de Popcentrale. De 
Power Stage en Main Stage worden geëxploiteerd door BIBELOT. De programmering van de Power Stage 
wordt door samenwerking van BIBELOT met de Popcentrale vormgegeven. 
 
Uitgangspunt: BIBELOT geeft de Popcentrale ruimte en ondersteuning om de rol als kweekvijver en initiator 
optimaal in te vullen  
De Talent Stage wordt geprogrammeerd en geëxploiteerd door de Popcentrale. De Popcentrale is dé plek  
voor muzikanten en muziekliefhebbers uit Dordrecht en omstreken. In de Talent Stage bevindt zich de 
servicebalie waar muzikanten terecht kunnen voor informatie en waar de uitgifte plaatsvindt van materialen 
voor de oefenruimtes.   
De Talent Stage heeft een verzameling van functies: ontmoeting (café), informatie (servicebalie), educatie 
(o.a. workshops en Popschoolactiviteiten) en presentatie (programmering). Vanuit de Talent Stage kunnen 
de oefenruimtes en de studio worden bereikt. 
Van zondag- tot en met woensdagavond is er meestal geen programmering in de Talent Stage. De 
servicebalie is echter wel geopend tot 23:00 uur in verband met oefenruimteverhuur, lessen (Popschool en 
overige muzieklessen) en incidenteel een workshop of andere activiteit.  
Elke donderdagavond is er in de Talent Stage het Muzikantencafé: bands uit de oefenruimtes van de 
Popcentrale, de Popschool en andere bands uit de regio kunnen op het podium oefenen en beginnende 
geluids- en lichttechnici kunnen er oefenen. Belangrijk is dat de Talent Stage geen drempel kent en de 
functies educatie en presentatie worden gecombineerd. Op weekendavonden wordt er in de Talent Stage 
geprogrammeerd. Het gaat vooral om evenementen die door vrijwilligers of studenten worden 
georganiseerd. Ook programmering waar bezoekers actief kunnen deelnemen, zoals jamsessies, vinden er 
plaats. De Talent Stage moet een eigen smoel hebben, waarmee de Popcentrale zichzelf profileert als 
kweekvijver en initiator. Het is voor de Popcentrale belangrijk dat in de Talent Stage ruimte blijft voor 
ontwikkeling van concepten en evenementen. Het is de kweekvijver voor de Power Stage 

(bron: 41)
. 

 
Uitgangspunt: De Power Stage is het bruisende popcentrum van Dordrecht waar  muzikaal talent en 
organisatietalent zich kan ontplooien 
In de Power Stage ontmoeten BIBELOT en de Popcentrale elkaar. De Power Stage is het popcentrum van 
Dordrecht: een laagdrempelig poppodium met gevarieerd aanbod waarin zo veel mogelijk subculturen 
vertegenwoordigd worden. Er zijn middelgrote concerten en dansavonden waar semiprofessionele en 
professionele muzikanten, medewerkers en organisaties elkaar ontmoeten. Er is veel ruimte voor initiatieven 
uit de regio en concepten waarbij bands uit de regio kunnen optreden. De Power Stage heeft een eigen 
smoel. Bibelot exploiteert de Power Stage. Het programma wordt vormgegeven in samenwerking met de 
Popcentrale en andere lokale partijen. 
 
Uitgangspunt: Regionaal talent kan optreden op de Main Stage 
In de Main Stage, die door BIBELOT wordt geprogrammeerd en geëxploiteerd, kunnen talenten uit de regio 
optreden als voorprogramma. Er vinden ook festivals plaats waarbij bijzondere aandacht is voor regionaal 
talent. 
 
 
e.  BIBELOT exploiteert een laagdrempelige, veilige en sfeervolle locatie 
 
Uitgangspunt: BIBELOT hanteert een strikt veiligheids- en handhavings beleid dat op een dusdanige manier 
wordt uitgevoerd dat bezoekers er zo weinig mogelijk van merken 
BIBELOT staat bekend als een veilige en sfeervolle locatie waar veel verschillende doelgroepen zich thuis 
voelen. Het is het gevolg van een scherp veiligheidsbeleid in combinatie met een gastgerichte werkwijze. 
Beveiligings- en horecamedewerkers spelen hier een essentiële rol in. Zij combineren gastgerichtheid met 
toezicht op naleving van wet- en regelgeving en huisregels.  
 
Uitgangspunt: In de exploitatie staat een gastgerichte benadering voorop  
Alle bezoekers moeten zich welkom voelen in BIBELOT. Medewerkers hebben een servicegerichte 
instelling. Juist voor vrijwilligers, voor wie onderling plezier hebben ook van belang is, is dit een belangrijk 
punt van aandacht.  BIBELOT zorgt dat vrijwilligers een professionele, gastgerichte houding aannemen, door 
instructies en cursusaanbod. 
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f.  Overige doelstellingen 
 
Doelstelling [f1]: BIBELOT onderneemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
BIBELOT trekt binnen het Energiehuis de agenda voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 
integratie van duurzaamheidsbeleid. In 2013 ontving BIBELOT het Fairtrade keurmerk en stimuleert 
BIBELOT ook de andere instellingen om aan de eisen voor dit keurmerk te voldoen. Daarnaast stuurt Bibelot 
een vrijwilliger van het Energiehuis aan, dhr. Voskuijl, die certificering (GreenKey), aansluiting bij MVO 
Drechtsteden en het gebruik van de Milieubarometer opzet. Doelstelling van BIBELOT is dat in 2014 
duurzaamheid bij alle bedrijfsprocessen binnen BIBELOT een besliscriterium is geworden en dat BIBELOT 
een stimulerende rol speelt om dit binnen het gehele Energiehuis te realiseren. 
 
Doelstelling [f2]: BIBELOT is een papierloze organisatie 
BIBELOT hecht belang aan een klimaatvriendelijke exploitatie. Niet alleen uit maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, maar ook als stimulator van een innovatieve regionale economie. BIBELOT wil in het 
Energiehuis zo weinig mogelijk papier gebruiken. Communicatie vindt plaats via digitale kanalen. Uitsluitend 
voor drukwerk van affiches en programmafolders wordt papier gebruikt.  
 
Uitgangspunt: De prijsstelling van het horeca-assortiment is marktconform  
BIBELOT exploiteert zelf de ondersteunende horeca. Ten eerste maakt de horeca onlosmakelijk onderdeel 
uit van de totale beleving van een evenement en ten tweede is de opbrengst noodzakelijk voor een sluitende 
begroting. BIBELOT wil geen oneerlijke concurrentie aangaan met andersoortige horeca en streeft met de 
exploitatie van de horeca volledig commerciële doelstellingen na: winstoptimalisatie is het belangrijkste doel 
en de prijsstelling is marktconform. 
 
Uitgangspunt: BIBELOT onderzoekt en verantwoordt 
BIBELOT voert jaarlijks een publieksonderzoek en een vrijwilligersonderzoek uit. Beide klantgroepen van 
Bibelot wordt gevraagd naar hun tevredenheid en mening over diverse aspecten (programma, marketing, 
organisatie, dienstverlening, gebouw en technische voorzieningen).  
Daarnaast streeft BIBELOT ernaar de maatschappelijke en economische effecten voor de stad en haar 
eigen functioneren in vergelijking met andere podai inzichtelijk te laten maken. In 2014 wordt er op ingezet 
middelen te vinden die het mogelijk maken dit onderzoek extern en onafhankelijk te laten uitvoeren. 
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5.  Programmabeleid 
 
 
In deel 5 ‘programmabeleid’ en 6 ‘organisatie en personeel’ van dit jaarplan komt de zogenaamde ‘marketing 
mix’ aan bod: plaats, proces, prijs, personeel, promotie en product.  
 
Het programmeren van een poppodium heeft een geheel andere dynamiek dan van een theater. Waar bij 
een theater vaak al in de maand mei de voorverkoop start voor het gehele volgende seizoen, programmeert 
een poppodium gemiddeld tien weken voorafgaand aan het evenement. Een belangrijk voordeel hiervan is 
dat er ingespeeld kan worden op de meest actuele trends en ontwikkelingen. 
 
BIBELOT programmeert elke vrijdag- en zaterdagavond in beide popzalen. Incidenteel worden ook 
evenementen georganiseerd op andere dagdelen. 
 
In de zomermaanden juli en augustus wordt minder programma aangeboden in verband met de 
vakantieperiode en de concurrentie van vele buitenfestivals.  
 
 
a.  Productgroepen 
 
BIBELOT werkt met een programmabeleid dat gekwantificeerd wordt in productgroepen en een 
saldobegroting. Per productgroep is een saldo begroot, waarmee keuzes worden gemaakt in het wenselijke 
resultaat van evenementen binnen productgroepen. Dance-events leveren meer geld op dan optredens van 
lokaal/regionaal talent of unieke concerten waarmee BIBELOT zich landelijk profileert. Door deze werkwijze 
is het mogelijk ‘aan knoppen te draaien’ zonder dat men zich op bestuurlijk niveau bezighoudt met 
individuele artiesten. 
Alle evenementen worden ingedeeld in één van de productgroepen. 
 
De productgroepen die BIBELOT hanteert zijn: 

1 (Inter-)nationale top 
2 Nationaal clubcircuit 
3 Nationaal unieke concerten 
4 Regionaal talent 
5 Overige concerten 
6 Dance-events 
7 Dans- en themafeesten 
8 Vernieuwende dance-concepten 
9 Festivals 
10 Niche 
11 Overige projecten 
12 Educatief aanbod 

 
 
1.  (Inter-)nationale top 
Dit zijn concerten die uniek zijn voor de regio Drechtsteden. Het gaat meestal om bekende artiesten die een 
groot publieksbereik genereren. De concerten vinden plaats in de Main Stage, kennen een hoge 
bezettingsgraad en zijn, ondanks de hoge programmakosten, winstgevend te exploiteren. De belangrijkste 
doelgroepen zijn:  
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
- Incidentele concertbezoekers uit de Drechtsteden 
- Jongvolwassenen die incidenteel uitgaan 
- Oudere jongeren 

 
2. Nationaal clubcircuit 
Aanbod van Nederlandse artiesten die door Nederland toeren. Het gaat meestal om de nationale top in 
specifieke genres. Het aanbod is essentieel om BIBELOT te profileren als poppodium waar een divers 
programma voor diverse doelgroepen wordt aangeboden. De kernwaarden ‘prikkelend’ en ‘eigenzinnig’ 
horen bij deze productgroep. Het publiek komt vooral uit de regio Drechtsteden. De concerten vinden plaats 
in de Main Stage of de Power Stage. De concerten kennen een sterk wisselende bezettingsgraad en zijn 
daardoor risicovol in de exploitatie, met name door de relatief hoge programmakosten. De belangrijkste 
doelgroepen zijn:  
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar 
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
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3. Nationaal unieke concerten 
Met dit aanbod onderscheidt BIBELOT zich van andere podia in het land. Het betreft vaak bands die door 
Europa toeren en slechts één tot drie optredens in Nederland geven. Vaak gaat het om de internationale 
subtop in specifieke genres. Deze optredens vinden vrijwel allemaal plaats in de Main Stage en zijn risicovol 
in de exploitatie. Het geografisch bereik is groot en strekt zich incidenteel zelfs uit tot buiten de 
landsgrenzen. De belangrijkste doelgroepen zijn: 
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
- (Inter-)nationale concert- en festivalbezoekers 
- Oudere jongeren 
- Muzikanten 

 
4.  Regionaal talent 
BIBELOT ontwikkelt concepten waar talenten uit de regio zich kunnen presenteren. Een voorbeeld is 
‘Groeten Uit Dordt’ dat een staalkaart toont van regionaal talent. Om het publieksbereik groot en divers te 
houden is het belangrijk dat er een lage prijsstelling wordt gehanteerd. De programmakosten zijn relatief 
laag. Doelgroepen zijn met name: 
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar 
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, ouder dan 25 jaar 
- Muzikanten 

  
5.  Overige concerten 
Dit is een restgroep van concerten die niet zijn in te delen in de voorgenoemde productgroepen. Het zijn 
bijvoorbeeld besloten concerten voor een specifieke doelgroep, zoals scholen, bedrijven of huurders van de 
Stichting Energiehuis die podiumaanbod ‘afnemen’. Deze concerten worden door BIBELOT kostendekkend 
georganiseerd. 
 
6.   Dance-events  
BIBELOT biedt met dance-events een aanvulling op het aanbod in de regio en draagt hiermee bij aan de 
profilering van Dordrecht als uitgaansstad. Het brengt hiermee ook nieuw publiek naar het Energiehuis. 
Belangrijke kernwaarden voor deze productgroep zijn ‘prikkelend’ en ‘creatief’. BIBELOT biedt met dance-
events een platform voor (semi-)professionele dj’s en voor initiatieven die binnen de Drechtsteden anders 
niet terecht zouden kunnen. Met de opbrengst van dance-events wordt het verlies op andere 
productgroepen gecompenseerd. De doelgroep bestaat vooral uit: 
- Jongeren die regelmatig uitgaan 
- Jongvolwassenen die incidenteel uitgaan 

 
7.  Dans- en themafeesten 
Feesten die worden georganiseerd door BIBELOT of door producenten die concepten ontwikkelen die 
gericht zijn op poppodia. Het biedt uitgelezen kansen voor het stimuleren van interactie tussen verschillende 
doelgroepen door middel van vernieuwende multimediale concepten en daarmee sociale samenhang te 
bevorderen. Op het podium gebeurt qua concept, interactie en/of muzikaliteit iets bijzonders. Dans- en 
themafeesten zijn er voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen. Evenementen die in deze 
productgroep vallen worden winstgevend geëxploiteerd. De dans- en themafeesten vinden plaats in de Main 
Stage. 
 
8.  Vernieuwende dance concepten 
Progressieve experimentele en eigenzinnige concepten met veel ruimte voor jong creatief talent uit de regio. 
Laagdrempelig en trendsettend. Belangrijke doelgroepen zijn: 
- Muzikanten 
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar 
- Jongeren die regelmatig uitgaan 

De programmakosten zijn laag, maar om deze evenementen laagdrempelig te houden wordt de ticketprijs zo 
laag mogelijk gehouden.  
 
9.  Festivals 
Festivals zijn evenementen waarbij meerdere podia tegelijkertijd worden geprogrammeerd en het concept 
van het festival een bepalende rol speelt. De programmering van het festival dient het concept, en publiek 
komt zelden voor slechts één band of artiest. Festivals kunnen worden georganiseerd door BIBELOT zelf of 
in samenwerking met partners binnen of buiten het Energiehuis. Festivals kunnen worden georganiseerd 
voor alle mogelijke doelgroepen. Door het grote publieksbereik en de grotere kans op ondersteuning door 
sponsors en fondsen, worden festivals kostendekkend begroot. 
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10. Niche 
Bijzondere voorstellingen die al dan niet raken aan de popcultuur met een meestal klein publieksbereik. Het 
aanbod is van belang om het imago van BIBELOT als eigenzinnig en trendsettend poppodium landelijk te 
markeren. Het trekt creatieve mensen aan en stimuleert de lokale creatieve sector. Deze evenementen zijn 
vanwege de relatief hoge programmakosten en klein publieksbereik zelden kostendekkend. Onder deze 
productgroep valt bijvoorbeeld programmering in het kader van het Urban Explorers Festival. 
De voornaamste doelgroepen zijn 
- (Inter-)nationale concert- en festivalbezoekers 
- Muzikanten 

 
11.  Overige projecten 
Besloten evenementen en publieksevenementen die niet zijn te scharen onder de andere productgroepen. 
Het zijn geen concerten of dansfeesten, maar bijzondere voorstellingen die meestal multidisciplinair van aard 
zijn en vaak worden georganiseerd door kleinschalige lokale organisaties of studenten. De uitvoering van het 
jongerenproject Reflex valt bijvoorbeeld onder deze productgroep.  
 
12.  Educatief aanbod 
Bibelot stelt de Power Stage ter beschikking aan de Popcentrale voor educatief aanbod. Het gaat om 
evenementen die gericht zijn op participatie, zoals grootschalige jamsessies en workshops. Ook workshops 
en instructies van BIBELOT voor vrijwilligers, studenten en scholieren vallen hieronder. 
 
13.  Concerten Popcentrale 
De Popcentrale programmeert de Power Stage samen met BIBELOT. De belangrijkste doelgroepen die de 
Popcentrale wil bereiken, zijn:  
- Frequente concertbezoekers uit de Drechtsteden, jonger dan 25 jaar: 
- Jongeren die regelmatig uitgaan  
- Muzikanten  

De evenementen die de Popcentrale organiseert passen bij productgroep 4 (regionaal talent) en 8 
(progressieve dance concepten).  
BIBELOT exploiteert de Power Stage en doet dat ook tijdens de evenementen die de Popcentrale 
organiseert. De lasten die niet direct gerelateerd zijn aan het evenement, zoals personeelskosten voor 
vrijwilligerscoördinatie en pre-productie, huurlasten, afschrijvingen, nutsvoorzieningen en kantoorkosten, 
worden door BIBELOT gedragen. De Popcentrale draagt een bedrag van € 20.000,- per jaar bij aan deze 
kosten. De Popcentrale betaalt de evenementgebonden kosten voor de evenementen die het organiseert, 
uitgezonderd evenementgebonden personeel dat door Bibelot wordt betaald (beveiliging, technici, 
stagemanager, barmanager, etc.).  
 
 
b.   Poplounge 
 
Naast de programmering in de zalen verrast BIBELOT door talentvolle singer/songwriters en akoestische 
optredens van bands in de Poplounge. Zo’n 50 keer per jaar organiseert BIBELOT randprogramma in de 
Poplounge. Naast het tonen van talent is een belangrijke doelstelling van de Poplounge het stimuleren van 
ontmoeting tussen verschillende doelgroepen. Vrijwel altijd zijn de Power Stage en Main Stage verschillend 
geprogrammeerd. In de Poplounge komen deze doelgroepen samen. Dit leidt tot bijzondere ontmoetingen 
tussen mensen die elkaar op een andere wijze mogelijk nooit zouden (willen) tegenkomen.  
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c.  Prijs 
 
De prijs van concerttickets wordt voor veel bands vastgesteld door het boekingskantoor voor de gehele toer. 
De prijsstelling in BIBELOT is daardoor gelijk aan optredens in andere poppodia in het land. Waar BIBELOT 
de prijs vaststelt wordt deze bepaald door de kosten en door een inschatting van de prijselasticiteit van de 
doelgroep. De financiële doelstelling van de productgroep waar het evenement is ingedeeld, geldt 
vervolgens als een belangrijke toetsing om het evenement al dan niet daadwerkelijk te organiseren. Bij 
evenementen waar het maximaliseren van het publieksbereik het voornaamste doel is, wordt de ticketprijs zo 
laag mogelijk gehouden. 
Op landelijk niveau worden inspanningen verricht om het exploitatierisico gelijkmatiger te verdelen tussen 
boekingskantoren, artiesten en podia. Dit stimuleert het ondernemerschap bij artiesten en boekingskantoren. 
Gedacht wordt aan lagere garantiesommen en meer gebruik van zogenaamde ‘deurdeals’, waarbij de 
recette-opbrengst wordt verdeeld tussen BIBELOT en artiest. Het verlies op evenementen met een 
tegenvallende publieksopkomst wordt dan verdeeld. Om de concurrentiepositie in het aantrekken van 
artiesten niet negatief te beïnvloeden, is het onwenselijk om dit doel individueel na te streven. Door als  
directeur en programmeur dit punt steeds op de agenda te zetten van landelijke overlegbijeenkomsten, 
wordt het mogelijk geacht wel resultaat te kunnen boeken. 
Voor elk evenement stelt BIBELOT een begroting (‘costing’) op waarbij alle evenementgebonden baten en 
lasten worden opgevoerd.  
 
 
d. Marketing 
 
openbare ruimte 
BIBELOT wil nog nadrukkelijker aanwezig in de openbare ruimte in de Drechtsteden en intensiever gebruik 
maken van de mogelijkheden die plakzuilen en driehoeksborden bieden. Ook promotie-acties in de 
openbare ruimte zullen intensiever worden ingezet. 
 
promotieplannen 
Voor elk evenement wordt een promotieplan opgesteld. De in te zetten promotiemiddelen worden bepaald 
op basis van de volgende factoren: 
- de marketingstrategie van BIBELOT; 
- de primaire doelgroep(en) van het evenement; 
- de productgroep van het evenement (programmabeleid); 
- het geografisch publieksbereik (Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid of nationaal); 
- en het (sub)genre. 

Evenementen worden op verschillende momenten gepromoot. Bij bevestiging van de artiesten, twee 
maanden van tevoren, twee weken van tevoren en twee dagen van tevoren. Uit het marktonderzoek 

(bron: 17)
 

van BIBELOT is gebleken dat dit de belangrijke beslismomenten zijn voor potentiële bezoekers. 
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6. Organisatie en personeel 
 
 
a. Bestuur 
 
Het bestuur-directiemodel blijft voorlopig gehandhaafd. Op lange termijn behoort een model met een raad 
van toezicht en een directeur/bestuurder tot de mogelijkheden. Bij het besturen volgt de stichting de Code 
Cultural Governance 

(bron: 39)
. Het bestuur evalueert jaarlijks onder andere het gekozen bestuursmodel en het 

bestuursreglement.. 
 
In 2013 is van vier bestuursleden de tweede termijn afgelopen. BIBELOT nam afscheid van Duco de Bruijn, 
Barbara Hamburger, Johan Ploeg en Jan-Piet de Vries. De nieuw aangetreden bestuursleden zijn Jasper 
Bernard, Ilja Tillema en Mariëlle Feenstra. 
 
Het bestuur bestaat in september 2013 uit: 
 

Pepijn van Amersfoort - voorzitter (1975) is directeur van onderzoeks- en adviesbureau 
PVA-collectief. Daarnaast is hij coach en adviseur van jongRRKC (Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur), was hij directeur van popfestival Greppelpop en is hij onafhankelijk 
fondsenwerver voor evenementen als Metropolis, Camping Rotterdam en Expeditie 
Noordereiland. Ook is hij muziekliefhebber en zelf muzikant.  
 
 
 
 
Bart van de Laak - penningmeester (1974) uit Rotterdam werkt als adviseur bij 
adviesbureau Lagroup binnen de sectoren kunst & cultuur en stedelijke ontwikkeling. Na 
zijn studie financiële economie aan de Erasmus Universiteit werkte hij enige tijd bij Aegon 
Beleggingen en de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, waarna hij zich 
ontwikkelde tot zelfstandig adviseur in de creatieve sector. In deze functie werkte hij als 
interim zakelijk leider bij het Productiehuis Brabant en als zakelijk leider bij Stichting Hal 4 
in Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij muzikant, leest en reist hij veel en is hij voorzitter van 
Danslab in Den Haag. 
 
Gwynneth Goudsblom (1975) studeerde Nederlands, Communicatie & Cultuur aan de 
Hogeschool Rotterdam en is momenteel werkzaam als Business Engineer Integrale 
Veiligheid bij Trigion. Gwynneth is recent begonnen aan een studie Psychologie en is 
voornemens om zich te specialiseren in Sociale en Organisatie Psychologie. Al op haar 
18

e
 was Gwynneth vrijwilliger van BIBELOT en vervulde in de loop der jaren diverse 

functies (horeca, marketing en communicatie). Sinds 2008 is zij bestuurslid. 
 
 

 
Ilja Tillema, Mariëlle Feenstra en Jasper Bernard zijn in april 2013 benoemd als bestuurslid. Mariëlle 
Feenstra is benoemd tot secretaris. In april is, vanwege het afgelopen van de tweede termijn, afscheid 
genomen van Johan Ploeg, Barbara Hamburger, Jan-Piet de Vries en Duco de Bruijn. 

Jasper Bernard (1974) uit Rotterdam is ondernemer. Hij is o.a. directeur van Soui BV, 
een ict-bedrijf met oplossingen voor digitaal samenwerken aan initiatieven. Zijn 
specialisaties zijn (klant)gerichtheid, sociale innovatie, samenwerken en participatie. 
Jasper heeft een achtergrond in diverse marketing en sales rollen.  

 
 
b.  Directeur 
 
De directeur is David van Wijngaarden. Hij stuurt de organisatie strategisch aan en ziet toe op de 
ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het programmabeleid, marketingbeleid en vrijwilligersbeleid. 
Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, waaronder het werkgeverschap en finance & 
control. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiestatuut, dat door het bestuur wordt 
vastgesteld. 
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c. Werknemers 
 
CAO 
BIBELOT hanteert de CAO voor Nederlandse Poppodia en –Festivals. BIBELOT is lid van de 
Werkgeversvereniging NPF. De directeur is sinds november 2012 bestuurslid van deze vereniging. In 
aanvulling op de CAO heeft BIBELOT een personeelsreglement 

(bron: 43) 
opgesteld, waarin onder meer is 

vastgesteld: 
- het aantal formatieplaatsen; 
- het in- en doorstroombeleid; 
- functieomschrijvingen en –profielen; 
- competentiewoordenboek; 
- bedrijfsreglement. 
In het bedrijfsreglement zijn aanvullingen op de CAO vastgelegd, zoals een pensioenvoorziening, een reis- 
en verblijfskostenregeling en een protocol voor het gebruik van sociale media door werknemers. 
In 2014 wordt het bedrijfsreglement herzien waarbij onder meer aandacht zal zijn voor het uitbreiden van 
bepalingen met betrekking tot concurrentiebeding en integriteit.  

 
 
eerste programmeur (vacant) 
Ten tijde van het schrijven van dit jaarplan is deze functie vacant. Het laatste kwartaal van 2013 wordt een 
tijdelijke invulling beoogd waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling en implementatie van het programmabeleid. 
Vanaf januari zal deze functie structureel zijn ingevuld, waarbij vooraf zal worden beschouwd hoe de 
programmeringsfunctie binnen Bibelot moet worden vormgegeven. 
 
tweede programmeur (Ifor Schrauwen) 
De programmeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programmabeleid, de ontwikkeling van nieuw 
programma met lokale partners en de uitvoering daarvan. Daarnaast speelt de tweede programmeur een 
belangrijke rol in de voorbereiding van producties. Ifor wordt ondersteund door 2 stagiairs. 
 
vrijwilligerscoördinator (Lara Geense) 
De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor de werving, selectie, begeleiding en personeelsplanning 
van meer dan 150 vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator zet educatieve projecten op voor vrijwilligers en 
studenten en werkt daarbij samen met onderwijsinstellingen. Lara wordt ondersteund door een stagiair. 
 
coördinator marketing (Lonneke Ziemerink) 
De coördinator marketing is verantwoordelijk voor het positioneren van Bibelot, het promoten van het 
programma-aanbod en het optimaliseren van de ticketverkoop. Zij ondersteunt de directeur bij de acquisitie 
van sponsors en adverteerders. De coördinator marketing levert een bijdrage aan conceptontwikkeling en 
adviseert de programmeurs over ticketprijzen en publieksbereik. De coördinator is verantwoordelijk voor 
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CRM, handelt vanuit het perspectief van de bezoekers en adviseert collega’s zodanig dat de 
publieksbeleving in alle facetten van de organisatie centraal staat. Lonneke wordt ondersteund door 2 
stagiairs.

 

 
administratie (Ingeborg Heijboer) 
Frontoffice, kasbeheer, boekhouding, voorraadbeheer kantoorartikelen, etc. 
De administratief medewerker wordt aangestuurd door de directeur. Waar het leidt tot kostenbesparingen en 
meer efficiency wordt de backoffice samengevoegd met die van de partners in het Energiehuis.  De 
boekhouding blijft bij BIBELOT zodat de verantwoordelijkheid tot het aanleveren van 
managementrapportages binnen de eigen organisatie blijft.  
 
evenementgebonden medewerkers 
BIBELOT heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het minimaliseren van exploitatierisico’s. Eén van de 
uitgangspunten daarbij is dat alle evenementgebonden medewerkers niet in dienst zijn van Bibelot, maar 
worden ingehuurd. Dit kan zijn als zzp-er, uitzendkracht of via een payrollconstructie. De kosten voor deze 
medewerkers maken onderdeel uit van de evenementenbegrotingen. 
Voorbeelden zijn onder meer: 
Pieter Kop (hoofd techniek, zzp) 
Sync Music Productions (geluids- en lichttechnici, B.V. met zzp-poule) 
Arlette van Ravenswaaij (stagemanager, zzp) 
Joyce Bertram (horecabedrijfsleiding, via Kolibrie Payrolling) 
Bulls Eye Security (beveiligingsmedewerkers, B.V.) 
De directeur voert minimaal vier keer per jaar overleg met de zelfstandigen en met de directies van de 
ingehuurde bedrijven. 
 
 
d.  Vrijwilligers 
 
Het werken met vrijwilligers is wenselijk vanwege de binding met de doelgroepen en noodzakelijk om de 
begroting sluitend te krijgen. In 2011 vertegenwoordigde de inzet van vrijwilligers een economische waarde 
van € 337.000,- 

(bron: 14) 
. Bovendien is uit enkele onderzoeken bij andere podia gebleken dat de inzet van 

vrijwilligers niet leidt tot lagere omzetten. Een concreet voorbeeld is een vergelijking die poppodium 
Patronaat in Haarlem heeft gemaakt tijdens twee uitverkochte concerten van De Dijk. Eén werd 
geëxploiteerd door vrijwilligers, de ander door professionals. De opbrengst van beide avonden was 
nagenoeg gelijk. 
 
De horeca-exploitatie van BIBELOT is gastgericht, professioneel en commercieel. Dat stelt hoge eisen aan 
de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers. De Main Stage en de poplounge vereisen een 
gastgericht en professioneel profiel. Niet iedereen kan daar (direct) aan voldoen. Bij de selectie wordt 
rekening gehouden met de vaardigheden en mogelijkheden tot ontwikkeling van een vrijwilliger. Er is voor de 
Power Stage en Talent Stage een laagdrempelig profiel. Nieuwe vrijwilligers worden op deze plekken 
ingewerkt en kunnen doorgroeien naar het niveau dat voor de Main Stage noodzakelijk is. 
 
Werving van nieuwe vrijwilligers vindt vooral plaats onder muzikanten, beroepsopleidingen en (potentieel) 
publiek. Dit zorgt voor betrokkenheid bij het aanbod en positieve mond-tot-mondreclame. Over de 
samenstelling van het vrijwilligersbestand en het wervingsbeleid rapporteert de vrijwilligerscoördinator 
maandelijks aan de directeur. 
 
BIBELOT ontwikkelt zelf educatieve programma’s om vrijwilligers te begeleiden in hun ontwikkeling. Deze 
programma’s sluiten direct aan op de praktijk en worden ook aangeboden aan onderwijsinstellingen. 
 
Het vrijwilligersbeleid is vormgegeven in samenwerking met de Popcentrale. Vrijwilligers gaan een 
overeenkomst aan, waarvan een vrijwilligersreglement onlosmakelijk onderdeel is. In het 
vrijwilligersreglement zijn rechten en plichten vastgelegd. Een functieboek met omschrijving van de functies, 
instructies en functieprofielen maakt eveneens onderdeel uit van het reglement. 
 
Vrijwilligers van BIBELOT kunnen zich verenigen in een adviesraad. De adviesraad adviseert het bestuur en 
de directie gevraagd en ongevraagd. 
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7.  Samenwerkingspartners 
 
 

Samenwerkingspartners zijn bedrijven, organisaties en individuen waarmee samenwerking wordt gezocht 
omdat er raakvlakken zijn in één of meerdere doelstellingen van beide partijen.  
 
a. Programmering 
Samenwerkingspartners voor de programmering zijn de instellingen en gezelschappen die gehuisvest zijn in 
het Energiehuis. De kans om nieuwe doelgroepen te bereiken moet meer zijn dan ‘een kijkje bij de buren’. 
Door samenwerking in de programmering kunnen nieuwe producten ontstaan die een nieuwe doelgroep 
aanspreken.  
 
 

In het aanbieden en ontwikkelen van 
popcultuur werkt BIBELOT samen met vele 
partijen, waaronder: 
- Stichting Bobby Kinghe; 
- Stichting Rainbow; 
- Noculan Music; 
- Podium Dolhuis; 
- Digital Attack Events; 
- Velvet Music; 
- Harbor Events; 
- Crawl Back; 
- Stichting Skyway; 
- Goodwill Concerts; 
- Bear Brown; 
- Wantijfestival; 
- Big Rivers Festival; 
- gastprogrammeurs. 

 
 
 
 
 
 

BIBELOT maakt veelvuldig gebruik van gastprogrammeurs: talenten met netwerken die een aanvulling zijn 
op dat van de programmeurs van BIBELOT.  
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b. Marketing 
 
De afdeling marketing werkt samen met regionale en nationale media en organisatoren. Voorbeelden van 
organisatoren en media zijn: 
- Lokale culturele instellingen en festivals; 
- RTV Dordrecht; 
- DrechtstadFM; 
- Wegener huis-aan-huis-bladen; 
- Dordt Centraal; 
- MusicFromNL; 
- OnStage.nl; 
- Podiuminfo.nl; 
- LiveXS.  

Om het serviceniveau voor het publiek te vergroten en de totale beleving van evenementen te versterken 
werkt BIBELOT samen met ondernemers uit de regio, zoals:  
- hotels in de regio 
- Khotinsky (Grand Café Energiehuis); 
- alle andere eetgelegenheden in Dordrecht; 
- exploitant van de nieuw te ontwikkelen parkeergarage Energiehuis; 
- bioscoopexploitant; 
- vervoersmaatschappijen (NS, Arriva, Waterbus); 
- taxibedrijven; 
- Feedback; 
- Velvet Music Store; 
- Music Supply. 

BIBELOT genereert eigen inkomsten door advertenties die door deze ondernemers worden geplaatst op 
bijvoorbeeld affiches, website en tickets. 
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c. Educatie 
 
BIBELOT ontwikkelt educatief aanbod samen met onderwijsinstellingen, educatieve organisaties en 
leerwerkbedrijven, zoals: 
- Popcentrale; 
- Trimbos Instituut; 
- Stichting ToBe; 
- Da Vinci College; 
- Alle lokale middelbare scholen; 
- Hogeschool Rotterdam; 
- De Rooi Pannen Breda (horeca-opleiding);  
- NHTV Breda; 
- ROC Zoomvliet; 
- Sync Music Productions; 
- Bulls Eye Security. 
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8.  Exploitatie 
 
 

a.  Kengetallen 
 
Voor de exploitatiebegroting is gebruik gemaakt van kengetallen om de opbrengst van evenementen te 
berekenen. Kengetallen bieden de mogelijkheid om eenvoudig vergelijkingen te maken met andere podia. 
De gebruikte kengetallen zijn:  
- de gemiddelde recette per bezoeker; 
- de verhouding tussen ontvangen recettes (entree-opbrengsten) en programmakosten; 
- de netto opbrengst van de horeca-exploitatie. 

 
gemiddelde recette per bezoeker 
Bij de benchmark ‘nieuwe podia’ uit het benchmarkonderzoek is de gemiddelde recette € 9,89, bij de 
benchmarkgroep ‘collega podia’ € 6,81. Bibelot realiseerde in 2010 een gemiddelde recette van € 8,57 en in 
2011 € 6,91. Voor 2014 gaat BIBELOT uit van een gemiddelde recette van € 8,20 exclusief omzetbelasting, 
gebaseerd op de programmatische verhouding tussen verschillende productgroepen en doelgroepen. 
 
verhouding recette en programmakosten 
Bij de benchmark ‘nieuwe podia’ is dit kengetal 0,947, bij ‘collega podia’ 0,732. BIBELOT realiseerde in de 
afgelopen jaren een aanzienlijk lagere verhouding (0,679 in 2010 en 0,699 in 2011). De belangrijkste reden 
hiervoor is dat BIBELOT ondanks de diverse crises en btw-verhoging, is blijven investeren in het 
programma. Ook was er in de Bonifatiuskerk maar één zaal, waardoor de productielasten bij kleinschaligere 
concerten hoger zijn dan in het Energiehuis. Voor 2014 gaat BIBELOT uit van een verhouding van 0,792, 
gebaseerd op een gemiddelde bezettingsgraad van 55%. 
 
netto opbrengst horeca per bezoeker 
Deze varieert bij de benchmarkgroepen van € 6,00 tot € 8,52. BIBELOT realiseerde in 2010 en 2011 een 
opbrengst van € 6,42 per bezoeker. Voor het Energiehuis wordt uitgegaan van een hogere winstmarge door 
tapautomatisering; de opbrengst per bezoeker wordt geraamd op € 6,80. 
 
 
b.  Het programmabeleid in cijfers 
 
BIBELOT ambieert in 2014 een bezoekersaantal van 52.000. Onderstaande tabel geeft het aantal 
evenementen en de opbrengst per productgroep per zaal. 
 

 
aantal evenementen opbrengst 

 
main stage power stage main stage power stage 

1) (Inter-)nationale top 20 
 

€ 55.000 € 0 

2) Nationaal clubcircuit 10 15 € 16.000 € 7.500 

3) Nationaal unieke concerten 12 
 

€ 24.000 € 0 

4) (Regionaal) talent (incl programma Popcentrale) 5 30 € 5.000 € 6.000 

5) Overige concerten 2 5 € 2.000 € 2.500 

6) Dance-events 5 
 

€ 20.500 € 0 

7) Dans- en themafeesten 26 
 

€ 98.800 € 0 

8) Progressieve dance-concepten 5 20 € 2.500 € 5.000 

9) Festivals (beide zalen) 4 € 858 

10) Niche 1 4 -€ 2.000 -€ 2.000 

11) Overige projecten 
  

€ 0 € 0 

12) Educatief aanbod  
 

20 € 0 € 0 

netto opbrengst € 241.658  
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c.  Formatieplaatsen 
 
BIBELOT is momenteel werkgever van 6 personen die samen goed zijn voor 5 vte (fulltime equivalenten).  
De functies en het aantal formatieplaatsen zijn als volgt: 
 
formatieplaatsen: 
 

   
functies werknemers uren fte 

directeur David van Wijngaarden   38 1,00 
programmeur vacant   36 0,95 
tweede programmeur Ifor Schrauwen   24 0,63 
vrijwilligerscoördinator Lara Geense   30 0,79 
coördinator marketing Lonneke Ziemerink   38 1,00 
administratief medewerker Ingeborg Heijboer   24 0,63 
    
 totaal vte in loondienst:  5,00 

 
 
d.  Meer eigen inkomsten 
 
BIBELOT realiseert meer eigen inkomsten dat voorheen door: 
- hogere horeca-opbrengst per bezoeker, mede door tapautomatisering; 
- sponsoring en samenwerking m.b.t. programma-ontwikkeling; 
- hogere bezettingsgraad; 
- kostenbeheersing door exploitatie van twee zalen; 
- inkomsten uit sponsoring, advertenties, verkoop merchandise. 
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e.  Begroting 
 
Met het opstellen van de begroting is onder meer rekening gehouden met de aspecten die hiervoor zij 
omschreven. De volledige begroting voor 2014 vindt u in bijlage 1.  

    

  
 baten   lasten  

Programmakosten 
 

 €                   -     €       538.342  

Recettes 
 

 €       426.400    

Horeca 
 

 €       593.441   €       239.841  

Opbrengst evenementen 
 

 €       241.658    

  
 

    

Loonkosten 
 

 €         22.224   €       376.326  

Overige personeelskosten 
 

 €                   -     €         20.300  

Vrijwilligers 
 

 €           3.300   €         15.650  

Productiekosten – niet evenementgebonden 
 

 €                   -     €         18.550  

Gebouw- en inventaris 
 

 €                   -     €       302.175  

Kantoor 
 

 €                   -     €         14.130  

Marketing 
 

 €         12.100   €         45.200  

Financiële baten en lasten 
 

 €                   -     €           9.750  

Overige organisatiekosten 
 

 €                   -     €         11.200  

Afschrijvingen 
 

   €         20.000  

Exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht 
 

 €       554.000    

  
 €    1.689.357   €      1.689.357  

     
 

BALANS per 31 december 2012 
  

    Activa   Passiva   

Materiële vaste activa  €     123.757  Ondernemingsvermogen*  €      91.719  

Financiële vaste activa  €        1.952  Voorzieningen  €    144.523  

Voorraden  €        3.361  Schulden op lange termijn  €      91.500  

Vorderingen  €      30.595  Schulden op korte termijn  €        3.699  

Liquide middelen  €    171.776    
 

  
  

 

 
 €    331.441     €    331.441  

 
* Het ondernemingsvermogen bevat een “egalisatiereserve Gemeente Dordrecht” van € 22.048   
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9. Risicoparagraaf 
 
 

Aanloopverliezen en opstartkosten 
De exploitatiebegroting houdt geen rekening met aanloopverliezen. SIGNO & S adviseerde in 2012 al om 
rekening te houden met 10% in het eerste jaar en 5% in het tweede jaar. Mede omdat de exploitatiesubsidie 
al substantieel lager is dan vergelijkbare podia, is het niet mogelijk om aanloopverliezen te begroten. 
Daarnaast is er sprake van opstartkosten. Waar deze direct samenhangen met de verhuizing, is een 
doelsubsidie beschikbaar gesteld door de Gemeente Dordrecht. In de opstartfase zijn er meer kosten, 
bijvoorbeeld doordat de inzet van studenten en vrijwilligers als technici nog niet mogelijk was omdat de 
theatertechnische inrichting nog niet volledig opgeleverd was. In het jaarverslag van 2013 zullen deze 
omstandigheden nader worden geduid. Het is niet uit te sluiten dat dit effect deels doorloopt tot in 2014. 
 
Stichting Energiehuis 
De exploitatiebijdrage aan de Stichting Energiehuis is een belangrijke post op de begroting. Het Energiehuis 
dient kostendekkend geëxploiteerd te worden. Wanneer dit om enigerlei reden niet zou lukken, kan druk 
ontstaan op de kwaliteit en kwantiteit van de door het Energiehuis aan BIBELOT geleverde diensten. 
Belangrijker is het risico dat volgt uit het feit dat de Stichting Energiehuis, als shared service organisatie, nog 
in opbouw is. De geleverde diensten voldoen daardoor nog niet aan het gewenste serviceniveau. Deze 
gaten zijn in 2013, met name in personele inzet, voor een substantieel deel door Bibelot dichtgelopen. 
Omdat het aantal formatieplaatsen in Bibelot al substantieel lager is dan bij vergelijkbare podia en er geen 
financiële ruimte is om dit uit te breiden, kan dit leiden tot een te hoge werkdruk. Daarnaast gaat de opbouw 
van Stichting Energiehuis gepaard met opstartkosten, waaraan vooralsnog Bibelot een belangrijke bijdrage 
levert. 
 
Bereikbaarheid 
Voor het geografisch publieksbereik is het van groot belang dat er een goede en snelle verbinding is met het 
station, ook in de nachtelijke uren. De bereidheid van vervoerders om het Energiehuis te ontsluiten (ook 
Waterbus en Fast Ferry) moet nader worden onderzocht, samen met partners en gemeente. 
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Bijlage1: Exploitatiebegroting 
 

Samenvatting 
         

          

  
2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

Programmakosten 
 

 €                    €    538.342  
 

 €                    €    522.813  
 

 €      31.420   €    341.959  

Recettes 
 

 €    426.400    
 

 €    414.100    
 

 €    191.366   €                    

Horeca 
 

 €    593.441   €    239.841  
 

 €    574.628   €    232.238  
 

 €    347.314   €    149.814  

Frictiekosten / dotatie bestemmingsreserve 
 

  
 

 €      77.892   €      77.892  
 

    

Opbrengst evenementen 
 

 €    241.658    
 

 €    233.677    
 

 €      78.326    

  
 

    
 

    
   Personeel: loonkosten 

 
 €      22.224   €    376.326  

 
 €      20.641   €    371.341  

 
 €      36.436   €    273.432  

Overige personeelskosten 
 

           -     €      20.300  
 

           -     €      18.258  
 

 €                 €      14.499  

Vrijwilligers 
 

 €        3.300   €      15.650  
 

 €        3.300   €      20.950  
 

 €        2.574   €      13.482  

Vaste produktiekosten 
 

 €              -     €      18.550  
 

 €                    €      21.250  
 

 €              -     €      10.813  

Gebouw- en inventarisgebonden kosten 
 

 €              -     €    302.175  
 

 €                    €    295.236  
 

 €        3.198   €    101.956  

Kantoor en ICT 
 

 €           €      14.130  
 

      €      16.630  
 

 €     €      13.900  

Marketing 
 

 €      12.100   €      45.200  
 

 €      12.100   €      46.910  
 

 €      15.055   €      38.052  

Financiele baten en lasten 
 

 €                    €        9.750  
 

 €        3.000   €      12.750  
 

 €      13.151   €      12.209  

Overige organisatiekosten 
 

 €                  €      11.200  
 

 €            -     €      11.850  
 

 €      €        6.599  

Afschrijvingen 
 

   €      20.000  
  

 €      11.543  
  

 €      29.473  

Dekking afschrijvingen uit subsidie frictiekosten 
       

 €        9.849  
 Exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht 

 
 €    554.000  

  
 €    554.000  

  
 €    365.414  

 

  
 € 1.689.357   € 1.689.356  

 
 € 1.659.661   € 1.659.660  

 
 € 1.015.776   € 1.006.188  

          Bedrijfsresultaat 
 

 €                    
 

 €                   
 

 €        9.588  
 Buitengewone baten en lasten 

 
 €                   €            -    

 
 €                   €                  

 
 €    172.941   €    161.967  

  
€ 0  

 
€ 0  

 
€ 20.562  
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Personeel: loonkosten 
         

      

 
# 2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
totaal bruto loonkosten 

  
 €    291.380  

 
   €    279.725  

 
   €    251.170  

      
werkgeverslasten loonbelasting en premies 

  
 €      57.403  

 
   €      65.843  

 
    

      
pensioenpremies 

 
   €      20.361  

 
   €      18.910  

 
   €      16.525  

      
werknemersbijdragen pensioenpremies 

 
 €      20.361    

 
 €      18.910    

 
 €      14.349    

      
ongevallenverzekering 

 
   €           441  

 
   €           420  

 
   €           351  

      
ziekteverzuimverzekering 

 
   €        3.271  

 
   €        3.105  

 
   €        2.535  

      
verzekering goed werkgeverschap 

 
   €           150  

 
   €           150  

 
   €           304  

      
WIA bouwstenenpolis 

 
   €        1.863  

 
   €        1.731  

 
   €        1.485  

      
werknemersbijdragen WIA bouwstenenpolis 

 
 €        1.863    

 
 €        1.731    

 
 €        1.272    

      
loonadministratiekosten / -software 

 
   €           350  

 
   €           350  

 
   €           191  

      
Arbodienst 

 
   €        1.107  

 
   €        1.107  

 
   €           870  

      
loonkostensubsidies en provisies 

 
    

 
    

 
 €      17.583    

      
restitutie payroll - collectiviteitskorting VNPF 

 
    

 
    

 
 €        3.232    

      

  
 €      22.224   €    376.326  

 
 €      20.641   €    371.341  

 
 €      36.436   €    273.432  

      
   

  
3,50% 

    
      

          
      

          
      

Overige personeelskosten 
         

      

 
0 2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
reiskostenvergoedingen woon/werkverkeer 

  
 €        1.500  

 
   €        1.800  

 
   €        2.181  

      
parkeervergoedingen woon/werkverkeer 

 
   €           100  

 
   €           366  

 
   €           547  

      
reiskostenvergoedingen overige 

 
   €        1.000  

 
   €        1.000  

 
   €           939  

      
parkeervergoedingen overige 

 
   €           350  

 
   €           180  

 
   €           380  

      
verblijfskostenvergoedingen 

 
   €           400  

 
   €           360  

 
   €           376  

      
maaltijdvergoedingen 

 
   €        1.500  

 
   €           721  

 
   €           605  

      
overige vergoedingen 

 
   €           200  

 
   €           180  

 
   €             91  

      
stagevergoedingen 

 
   €        8.000  

 
   €        6.000  

 
   €        1.850  

      
scholing 

 
   €        4.000  

 
   €        4.000  

 
   €        4.577  

      
ARBO 

 
   €           600  

 
   €           750  

 
   €           544  

      
jubilea 

 
   €           500  

 
   €           500  

 
   €           766  

      
contributie Werkgeversvereniging NPF 

 
   €           750  

 
   €           900  

 
   €           537  

      
representatie 

 
   €           750  

 
   €           500  

 
   €           809  

      
werving & acquisitie 

 
   €           400  

 
   €           500  

 
   €           299  

      
onvoorzien / overige kosten 

 
   €           250  

 
   €           500  

 
    

      

  
   €      20.300  

 
 €              -     €      18.258  

 
 €           -     €      14.499  
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Vrijwilligers 
         

      

 
0 2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
scholing, workshops 

 
   €        2.500  

 
   €        5.000  

 
   €        1.272  

      
werkkleding, oordopjes, ARBO etc.  

 
   €        2.500  

 
   €        3.500  

 
   €        1.696  

      
verkoop werkkleding, oordopjes etc. 

 
 €           300    

 
 €           300    

 
 €           364    

      
sponsoring werkkleding 

 
 €        1.250    

 
 €        1.250    

 
    

      
vrijwilligersvergoedingen horeca 

 
   €        1.000  

 
   €        2.700  

 
   €        2.422  

      
onkostenvergoedingen promotieteam 

 
   €           700  

 
   €           500  

 
   €           758  

      
overige onkostenvergoedingen vrijwilligers 

 
   €        1.500  

 
   €        1.500  

 
   €           804  

      
jaarlijks vrijwilligersuitje 

 
   €        4.000  

 
   €        4.000  

 
   €        4.676  

      
eigen bijdragen vrijwilligersuitje 

 
 €        1.750    

 
 €        1.750    

 
 €        2.210    

      
snacks / maaltijden vrijwilligersvergaderingen 

 
   €        1.200  

 
   €        1.500  

 
   €        1.074  

      
overige onkosten vrijwilligersvergaderingen 

 
   €           250  

 
   €           250  

 
   €           114  

      
jubilea 

 
   €        1.000  

 
   €        1.000  

 
   €           665  

      
acquisitie 

 
   €           500  

 
   €           500  

 
    

      
onvoorzien 

 
   €           500  

 
   €           500  

 
    

      

  
 €        3.300   €      15.650  

 
 €        3.300   €      20.950  

 
 €        2.574   €      13.482  

      

          
      

          
      

        

 
      

Vaste produktiekosten 
         

      

 
0 2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
onderhoud theatertechniek (Energiehuis) 

  
 €      10.250  

 
   €      10.000  

 
   €        5.511  

      
aanschaf/onderhoud los materiaal 

 
   €        2.500  

 
   €        3.000  

 
   €        1.607  

      
vaste auteursrechten (Buma, Sena, Videma) 

 
   €        4.500  

 
   €        4.500  

 
   €        2.720  

      
administratiekosten inhuur technici 

 
    

 
   €        1.500  

 
   €           840  

      
inkoop muziekdragers 

 
   €           250  

 
   €           250  

 
    

      
vrijwilligersvergoedingen onderhoud 

 
   €           300  

 
   €           500  

 
   €             56  

      
badtextiel, polsbandjes en overige kosten 

 
   €           750  

 
   €        1.500  

 
   €             79  

      

  
 €                   €      18.550  

 
 €                  €      21.250  

 
 €                  €      10.813  
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Gebouw- en inventarisgebonden kosten 
         

      

 
0 2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
huur Energiehuis 

 
   €    222.425  

 
   €    217.000  

 
   €      44.816  

      
nutsvoorzieningen 

 
    

 
    

 
   €      23.746  

      
vergoeding GSM antenne 

 
    

 
    

 
 €        3.198    

      
shared services Energiehuis 

 
   €      48.500  

 
   €      47.436  

 
   €        2.978  

      
inventarisverzekering 

 
   €        4.000  

 
   €        5.000  

 
   €        4.048  

      
onderhoudskosten horeca 

 
   €        1.000  

 
   €        1.500  

 
   €           208  

      
onderhoudscontracten Gamko 

 
   €        3.500  

 
   €        3.800  

 
   €        1.636  

      
leidingonderhoud horeca (bier, wijn, 
gedestilleerd) 

 
   €        6.000  

 
   €        6.000  

 
   €        1.985        

kleine inventaris horeca (glaswerk e.a.) 
 

   €        4.500  
 

   €        3.500  
 

   €        8.182  
      

lease en verbruik sanitairgarnituur 
 

   €        5.000  
 

   €        5.000  
 

   €        3.441  
      

wasserettekosten 
 

   €        2.000  
 

   €        2.000  
 

   €        1.207  
      

inkoop schoonmaakmiddelen horeca 
 

    
 

   €        1.500  
 

   €           801  
      

vrijwilligersvergoedingen schoonmaak 
 

   €           250  
 

   €        2.000  
 

   €        1.610  
      

onderhoudskosten overige inventaris 
 

   €        5.000  
 

   €           500  
 

   €        1.421  
      

afvalverwerkingskosten 
 

    
 

    
 

   €        2.749  
      

gemeentelijke belastingen 
 

    
 

    
 

   €           426  
      

provinciale belastingen, Waterschap etc.  
 

    
 

    
 

   €        2.703  
      

   
 €    302.175  

 
 €                   €    295.236  

 
 €        3.198   €    101.956  

      

          
      

          
      

          
      

Kantoor en ICT 
         

      

  
2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
    

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
briefpapier, enveloppen, visitekaartjes 

 
   €        1.000  

 
   €        2.000  

 
   €             29  

      
portokosten 

 
   €        1.000  

 
   €        1.000  

 
   €           887  

      
abonnementen en vakliteratuur 

 
   €           650  

 
   €           650  

 
   €           405  

      
kleine inventaris 

 
   €        1.200  

 
   €        1.200  

 
   €           329  

      
verbruiksartikelen 

 
   €        1.500  

 
   €        1.500  

 
   €        1.326  

      
stichting Reprorecht 

 
   €             80  

 
   €             80  

 
    

      
telefoons vast 

  
  

  
  

  
 €        2.400  

      
telefoons mobiel 

 
   €        1.500  

 
   €        3.000  

 
   €           682  

      
glasdienst / verbindingen 

 
    

 
    

 
   €        2.161  

      
softwarelicensies 

 
   €        2.500  

 
   €        2.500  

 
   €             99  

      
Poolmanager 

 
   €        4.700  

 
   €        4.700  

 
    

      
netwerk- en applicatiebeheer 

 
    

 
    

 
   €        5.489  

      
archiefkosten 

 
    

 
    

 
   €             91  

      

  
 €                    €      14.130  

 
 €                    €      16.630  

 
 €                    €      13.900  
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Marketing 
         

      

  
2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
advertenties gedrukte media 

 
   €        2.500  

 
   €        2.500  

 
   €        3.427  

      
sponsoring advertenties 

 
 €           600    

 
 €           600    

 
 €             55    

      
advertentie-inkomsten 

 
 €        2.000    

 
 €        5.000    

 
    

      
drukwerk 

 
   €      10.000  

 
   €      13.000  

 
   €        5.162  

      
drukwerkverspreiding 

 
   €        3.000  

 
   €        3.000  

 
   €             39  

      
buitenreclame driehoeksborden 

 
   €        8.000  

 
   €        8.000  

 
   €           525  

      
buitenreclame overige 

 
   €        2.000  

 
   €        2.000  

 
   €           743  

      
digitale nieuwsbrieven, SMS 

 
   €        2.000  

 
   €        2.000  

 
   €        1.359  

      
websites hosting en dataverkeer 

 
   €        2.700  

 
   €        2.660  

 
   €           497  

      
ontwikkelingskosten huisstijl / ontwerpkosten 

 
   €        2.000  

 
   €        3.000  

 
   €      23.579  

      
vrijval bestemmingsreserve huisstijl/website 

 
    

 
    

 
 €      15.000    

      
ontwikkelingskosten websites 

 
   €        1.500  

 
   €        1.250  

 
    

      
advertenties digitaal 

 
   €        3.000  

 
   €        3.000  

 
   €        2.126  

      
abonnementskosten concertagenda's 

 
   €        2.000  

 
   €        2.000  

 
   €           229  

      
markt- en publieksonderzoeken 

 
   €        5.000  

 
   €        2.000  

 
   €           261  

      
Sponsoring 

 
   €        1.000  

 
   €        1.500  

 
    

      
Sponsorinkomsten 

 
 €        8.500    

 
 €        4.500    

 
    

      
Opbrengst merchandise 

 
 €        1.000    

 
 €        2.000    

 
    

      
onvoorzien marketing 

 
   €           500  

 
   €        1.000  

 
   €           106  

      

  
 €      12.100   €      45.200  

 
 €      12.100   €      46.910  

 
 €      15.055   €      38.052  

      

          
      

          
      

          
      

Financiele baten en lasten 
         

      

  
2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
geldverzekeringen 

 
   €           750  

 
   €           750  

 
    

      
accountantskosten 

 
   €        6.000  

 
   €        8.000  

 
   €        2.488  

      
toeslagen ticketverkoop 

 
    

 
 €        3.000    

 
 €      11.134    

      
kosten betalingsverkeer 

 
   €        2.000  

 
   €        2.000  

 
   €        5.722  

      
kosten ticket- en kassasysteem 

 
    

 
    

 
   €        3.118  

      
bankkosten 

 
   €        1.000  

 
   €        2.000  

 
   €           677  

      
rentebaten en -lasten 

 
    

 
    

 
 €        1.964  €             21  

      
rekenverschillen 

 
    

 
    

 
 €             44    

      
kasverschillen 

 
    

 
    

 
   €           183  

      
overige inkoopkortingen 

 
    

 
    

 
 €               9    

      

  
 €                    €        9.750  

 
 €        3.000   €      12.750  

 
 €      13.151   €      12.209  
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Overige organisatiekosten 
         

      

  
2014 

  
2013 

  
 resultaat 2012  

      

  
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

 
 baten   lasten  

      
bestuursaansprakelijkheidsverzekering 

 
   €           750  

 
   €           350  

 
   €           577  

      
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 

 
   €           450  

 
   €        2.000  

 
   €           250  

      
contributie VNPF 

 
   €        5.000  

 
   €        4.500  

 
   €        3.870  

      
contributie Vereniging Podium Technologie 

 
   €           500  

 
   €           500  

 
   €           221  

      
overige bijdragen belangenverenigingen 

 
   €           -    

 
   €            -    

 
   €           348  

      
bestuurskosten 

 
   €        1.500  

 
   €        1.500  

 
   €           312  

      
leges vergunningen en ontheffingen 

 
   €           450  

 
   €           450  

 
   €             22  

      
EHBO / BHV 

 
   €        1.800  

 
   €        1.800  

 
   €           233  

      
boekhoudsoftware Exact Online 

 
   €           750  

 
   €           750  

 
   €           767  

      

  
 €                   €      11.200  

 
 €                 €      11.850  

 
 €                   €        6.599  

      

          
      

          
      

          
      

          
      

Bijzondere baten en lasten 
         

      

  
     

 
 resultaat 2012  

      

  
     

 
 baten   lasten  

      
buitengewone baten 

 
     

 
 €        4.318    

      
buitengewone lasten 

 
     

 
   €        1.844  

      
subsidie frictiekosten 

 
     

 
 €    120.000    

      
dotatie bestemmingsreserve frictiekosten 

 
     

 
   €    120.000  

      
frictiekosten Bonifatiuskerk          €      25.477       

vrijval bestemmingsreserve frictiekosten 
 

     
 

 €      25.477    
      

vrijval langlopende schuld sponsoring ABInBev 
 

     
 

 €        8.500    
      

vrijval egalisatiereserver groot onderhoud 
 

     
 

 €      14.646    
      

dotatie egalisatiereserve Gemeente Dordrecht  
 

     
 

   €      14.646  
      

  
     

 
 €    172.941   €    161.967  
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