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1.  Inleiding 

 
 
Voor u ligt het jaarplan van BIBELOT voor 2016. Op het moment van het schrijven van dit jaarplan, oktober 
2015, heeft Bibelot nog niet haar meerjarenbeleidsplan voor de periode 2016 t/m 2019 kunnen vaststellen. 
Bibelot is momenteel met Gemeente in discussie over de veranderingen binnen het Energiehuis en 
mogelijke consequenties voor Bibelot. Het uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting. 
 
Bibelot baseert het voorliggende jaarplan op het ambitie- en schaalniveau zoals dat in het businessplan van 
Bibelot voor het Energiehuis (2012) is vastgelegd. Veranderingen binnen het Energiehuis kunnen leiden tot 
aanpassing, waarover wij u zullen informeren wanneer bekend is welke consequenties er voor Bibelot zijn. 
 
De directie en het bestuur van BIBELOT zijn vanzelfsprekend graag bereid dit jaarplan, inclusief begroting, 
toe te lichten.  
 
 
David van Wijngaarden 
directeur
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2.  Beleid 

 
 
a.  Missie 
 

- Bibelot brengt popcultuur naar de Drechtsteden;  
- Bibelot programmeert haar activiteiten langs de volgende lijnen: Inspireren – Ontmoeten – 

Ontwikkelen; 
- Bibelot inspireert door een aantrekkelijk en diverse popaanbod naar de regio te brengen; 
- Bibelot faciliteert ontmoeting door verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen te 

programmeren; 
- Bibelot faciliteert de ontwikkeling van popcultuur, in het bijzonder (jonge) talenten in de popcultuur; 
- Bibelot richt zich op de Drechtsteden, op Zuid-Holland Zuid of zelfs (inter)nationaal, afhankelijk van 

het aanbod. 
 
kernwaarden: 
algemeen: creatief 

vernieuwend 
laagdrempelig 

  inspirerend 
  divers (in aanbod en publieksbereik) 
Poplounge: verbindend (ontmoetingsfunctie) 
Talent Stage: eigenzinnig 
Power Stage: rauw 
  ruimte voor subculturen 
Main Stage: toegankelijk 
 
We verwezenlijken de missie door het versterken van het profiel van Bibelot als de plek voor popcultuur in 
Dordrecht en omgeving. Dit bereiken we door het bieden van een sterke en evenwichtige, doelgroepgerichte 
programmering met een goede balans tussen publieksvriendelijke en meer vooruitstrevende onderdelen. 
Muziek is het verbindende element om de ontmoeting tussen de verschillende doelgroepen te stimuleren. 
We doen dit door inspirerende en vernieuwende artiesten te programmeren naast de grote namen die in het 
(inter)nationale clubcircuit circuleren. 
 
Voor de realisatie van met name de dance concepten, speciale projecten en de  festivals zoeken we 
nadrukkelijk de samenwerking met lokale en regionale partners. We zetten daarbij in op lange termijn 
verbindingen, met meerwaarde voor Bibelot én de samenwerkingspartners. Beleving, maatwerk, 
promotionele kracht, betrokkenheid en het stimuleren van jong talent zijn de kernwoorden voor deze 
partnerships. Jonge, creatieve talenten uit de regio vinden in Bibelot een plaats om zich te ontplooien en te 
ontwikkelen. Bibelot blijft altijd eindverantwoordelijk voor het boeken van de artiesten. 
 
 
b.  Doelgroepenbeleid 
 
Bibelot hanteerde tot 2014 een doelgroepindeling die vooral gebaseerd was op leeftijd en geografisch 
bereik. Deze werkwijze heeft een aantal nadelen, met name omdat de verschillende belevingswaarde van 
evenementen moeilijk inpasbaar is . Bibelot heeft de werkwijze gewijzigd naar toepassing van een 
kwadrantensysteem, dat gebaseerd is op 2 assen: 
 
smaak  vermaak   
Kom je voor de inhoud of voor een gezellige avond uit? 
 
groepsgevoel  vanuit jezelf  
Is het aanwezige publiek bepalend voor het succes van je avond of is je eigen beleving bepalend? 
 
De assen vormen 4 kwadranten: 
 
kwadrant 1: MUZIEK IS EEN FEEST 
Groepsvermaak staat centraal. Een avondje uit is een feest van herkenning. De muziek en de aanwezige 
mensenmassa maken dat mogelijk. De zaal wil uit haar dak gaan en wil dat ene bijzondere moment uit de 
show als herinnering mee naar huis nemen.  
De grotere concerten in het top-40 segment en de algemene dansavonden staan hier centraal. De 
doelgroepen die onder deze muziekbeleving vallen, zijn vooral de generieke bezoekers die naar concerten 
van bekendere artiesten gaan en het uitgaanspubliek voor themafeesten. 
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kwadrant 2: MUZIEK IS EEN IDENTITEIT 
Deze bezoekers leven in een subcultuur met eigen normen, waarden en codes (taal, kleding, etc.) De 
muziek is een uiting van de subcultuur en de bindende factor ervan. Bezoekers kunnen zich ongedwongen, 
vrij uiten. Samen met soortgenoten vieren zijn hun muzikale helden. Vooral de clubcircuitbezoeker die naar 
specifieke shows gaan in genres als metal, hardcore en hiphop, zal zich in deze omschrijving herkennen. Dit 
publiek koopt ver van tevoren een kaartje en is bereid om te reizen. 
 
kwadrant 3: MUZIEK IS VERRIJKING  
In dit kwadrant vinden we de muziekfreak. Hij kent de muziekwereld en is kritisch. Hij zoekt het nieuwe, wil 
ontdekken en een gids zijn voor zijn vrienden. De meest specifieke clubcircuitbezoeker valt in deze groep. 
Dit publiek is muziekfanaat, nieuwsgierig, laat zich graag verrassen en voelt zich verbonden met Bibelot. 
 
kwadrant 4: MUZIEK IS AANLEIDING  
Dit is de genieter die met vrienden naar Bibelot gaat, niet alleen voor de artiest, maar ook voor de 
gezelligheid van een liveoptreden. De clubfunctie van Bibelot is belangrijk: een goede gelegenheid om een 
paar vrienden uit te nodigen of ter plekke te ontmoeten. Even bijpraten bij een drankje en goede muziek.  
Avonden als de Megamuziekquiz, Groeten uit Dordt en de reeks met 3fm-programmering vallen onder deze 
noemer. Dit publiek komt niet alleen voor de artiest maar vooral voor de sfeer van het beleven van live 
muziek met vrienden. De tickets worden niet altijd in de voorverkoop gekocht, deze groep heeft veel 
‘laatbesliseers’. Er is regelmatig concertbezoek, vooral van artiesten die hij/zij al kent. 
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c.  S.W.O.T. 
 
Dit jaarplan houdt rekening met de S.W.O.T.-analyse die in 2013 door Bibelot is uitgevoerd: 
 
 
Het Energiehuis (gebouw, voorzieningen) 
Toegankelijkheid 
Zeer betrokken medewerkers 

Bereikbaarheid (O.V.) 
Betaald parkeren 
Poplounge, publieksontvangst 
Ondercapaciteit 

 Nog onvoldoende duidelijk profiel/identiteit/imago 

S    W 

 O T 
Ontwikkeling Stadswerven 
Partners / samenwerkingsverbanden 

Rotterdam (dance-aanbod, mogelijk nieuw podium) 
Fondsen, sponsors, subsidienten 

Het Energiehuis (merk) Exploitatie Energiehuis 
 Ontwikkelingen vrijetijdsbesteding 
 Bevolkingsopbouw Dordrecht 
  

 
d. Strategische doelstellingen 
 
 

1. De poplounge wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met een zelfstandige aantrekkingskracht  
2. De eigen inkomsten worden vergroot door een hogere bezettingsgraad per evenement te bereiken  
3. Er worden nieuwe financieringsvormen gevonden door werving van sponsors, fondsen en donateurs 

 
Kwantitatieve doelstellingen meerjarenbeleid (2016-2019): 

4. Bezoekersaantal stijgt van 52.000 bezoekers in 2015 naar 60.000 in 2019 
5. Aantal evenementen per jaar stijgt van 190 in 2015 naar 250 in 2019 

 
 
e. Meerjarenbeleidsplan 
 
Begin 2016 rond Bibelot een meerjarenbeleidsplan af voor de periode t/m 2019. In het meerjarenbeleidsplan 
zullen strategische doelstellingen worden bepaald voor deze periode. Jaarplannen zullen vanaf 2016 deze 
doelstellingen operationaliseren. Het u voorliggende jaarplan zal dus mogelijk worden herzien.  
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3.  Doelgroepgericht programmeren 

 
 
BIBELOT ontwikkelt doelgroepgericht programma-aanbod, door: 

 vormgeven van doelgroepgerichte programmareeksen; 

 continue analyse van publieksgroepen, teneinde 
o de mate van homogeniteit binnen bepaalde publieksgroepen vast te stellen 
o uitgaansgedrag, trends en ontwikkelingen van publieksgroepen te kennen en het aanbod 

daarop af te stemmen 
o marketingstrategie en promotieplannen af te stemmen op de doelgroepen 
o de prijselasticiteit van doelgroepen te kennen en het prijsbeleid daarop af te stemmen 
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4.   Operationalisatie strategische doelstellingen 2016 

 
 
 
1. De poplounge wordt ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met een zelfstandige  

aantrekkingskracht waar medewerkers gasten professioneel ontvangen 

 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. BIBELOT onderzoekt de 
gastvrijheidsbeleving jaarlijks, dus ook in 2016 en past werkinstructies, bezetting en 
openingstijden, inrichting en assortiment aan op basis van de conclusies van het onderzoek. 

 
2. De eigen inkomsten worden vergroot door meer bezoekers, werving van sponsors, fondsen  

en donateurs 

 BIBELOT wil relaties aangaan met lokale ondernemers. Betrokkenheid van ondernemers zorgt 
voor extra draagvlak en leidt tot nieuwe kansen voor zowel BIBELOT als ondernemers.. 

 BIBELOT evalueert het promotieplan voor werving van donateurs. 

 BIBELOT ontwikkelt minimaal 190 activiteiten. 
 
3. De horeca kent een marktconforme prijsstelling en wordt professioneel geëxploiteerd 

 Vrijwilligers worden ingezet op basis van een competentieprofiel dat past bij een professioneel 
horecabedrijf. 

 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). 

 Bibelot ontwikkelt de deskundigheid van horecavrijwilligers door het ontwikkelen en aanbieden 
van cursussen, workshops en instructies, zoals  
o IVA (instructie verantwoord alcoholschenken); 
o Sociale Hygiëne; 
o instructie ‘omgaan met agressie’; 
o hospitality training; 
o tapinstructies; 
o leidinggeven aan vrijwilligers. 
o Het educatie-aanbod van Bibelot is geen primaire doelstelling maar dient ter bevordering 
van competenties van vrijwilligers. Het aanbod wordt waar mogelijk ontwikkeld met (lokale) 
partners, zoals: Popcentrale, AB InBev, Trimbos Instituut, Stichting ToBe, Da Vinci College, 
Middelbaar onderwijs uit de regio, Hogeschool Rotterdam, De Rooi Pannen Breda (horeca-
opleiding), NHTV Breda, ROC Zoomvliet, Securit-All. 
- jaarlijkse evaluatie competentieprofielen horeca: eerste kwartaal 2016 (directeur en 

vrijwilligerscoördinator) 
- jaarlijkse evaluatie deskundigheidsbevorderingsplan horeca, inclusief jaarplanning en 

samenwerkingsverbanden: tweede kwartaal 2016 (directeur en vrijwilligerscoördinator)  

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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5.  Profiel zalen 

 
Bibelot heeft de beschikking over de  Main Stage, de Power Stage en de Poplounge. Daarnaast 
programmeert Bibelot met regelmaat in de Talent Stage en soms op andere locaties binnen en buiten het 
Energiehuis. 
 
a.  Main Stage  
In de Main Stage met een capaciteit van 800 wordt programma gepresenteerd dat voor een grote groep 
mensen interessant is: artiesten uit de (inter)nationale top, de top van het Nederlandse clubcircuit, 
mainstream dance-events en themafeesten en nationaal unieke concerten. De Main Stage is voor een breed 
publiek toegankelijk, het service- en voorzieningenniveau is hoog. Het competentieprofiel voor medewerkers 
licht hoger dan in de andere ruimten. Niet alleen concertpubliek, ook uitgangspubliek voelt zich thuis in de 
Main Stage. 
De programmakosten voor topartiesten zijn vaak hoog, de bezettingsgraad dient hoog te zijn om de kosten 
te dekken. Vooral op de dance-events en themafeesten worden positieve financiele resultaten behaald, 
maar vooral wanneer het concepten betreft die niet worden ingekocht, maar door Bibelot zelf, al dan niet met 
partners, zijn ontwikkeld. Een goed voorbeeld hiervan is het Halloweenfeest. 
 
Het aanbod in de Main Stage concentreert zich in de marketingkwadrant: 
1: MUZIEK IS EEN FEEST (themafeesten, Superstijl, Awkward, 40UP, Mirrors, en concertprogrammering 
van nationale top (bands als De Dijk, Alain Clark, Waylon, Rowwen Heze, Sweet & Sexy, Bløf, Memphis 
Maniacs) 
 
 
b.  Power Stage 
Het profiel van de Power Stage met een capaciteit van 300 is rauwer dan de Main Stage. Er is hier meer 
ruimte voor het experiment, voor subculturen (niches) en voor opkomend talent in het nationale clubcircuit, 
die wel worden opgepikt door muziekliefhebbers, maar nog niet door het grote publiek. Dance-events en 
dansfeesten zijn, anders dan in de Main Stage, veelal gericht op actuele ontwikkelingen in de dancescene. 
De programmakosten zijn vaak niet erg hoog, maar omdat regelmatig op nieuw publiek wordt gericht, zijn de 
risico’s toch hoog. De Power Stage vormt de schakel tussen de professionele Main Stage en de lokale 
popcultuur.  
 
Het aanbod in de Power Stage concentreert zich in de marketingkwadranten: 
2: MUZIEK IS EEN IDENTITEIT (Wolfstijd, Soviet Soviet, Northcote) 
en 
3: MUZIEK IS EEN AANLEIDING (Traams, Groeten Uit Dordt, Traumahelicopter, Navarone, Jacco Gardner, 
Lift Off, 078DnB) 
 
 
c.  Talent Stage 
De Talent Stage met een capaciteit van 120 is ideaal voor het programmeren van (inter)nationale niche 
bands die erg interessant zijn om te boeken maar die (nog) slechts een zeer beperkt publiek weten te 
bereiken. Het is aanbod waarmee we het imago van Bibelot als eigenzinnig, trendsettend podium versterken. 
In samenwerking met de Popcentrale zoeken we hierbij lokale/regionale voorprogramma’s die een eigen 
aanhang hebben om op deze manier publiek op een zo laagdrempelig mogelijke manier kennis te laten 
maken met nieuwe artiesten. 
 
Het aanbod in de Talent Stage concentreert zich in de marketingkwadrant: 
4: MUZIEK IS EEN VERRIJKING (Mings Pretty Heroes, Gruppo di Pawlowski) 
 
 
d.   Poplounge 
Naast de programmering in de zalen verrast BIBELOT door talentvolle singer/songwriters en akoestische 
optredens van bands 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 en inspirerende ontmoetingen.  
 
 
 
 
 
 



Jaarplan 2016 – BIBELOT  pagina 10 van 24 

6. Organisatie en personeel 
 
 
a. Bestuur 
 
Bibelot hanteert een bestuur-directiemodel. Bij het besturen volgt de stichting de Code Cultural Governance. 
Het bestuur evalueert jaarlijks onder andere het gekozen bestuursmodel, het bestuursreglement, het 
directiereglement en het huishoudelijk reglement. 
 
Het bestuur bestaat in oktober 2015 uit: 
 

 

Marc Merx – voorzitter studeerde HEAO Bedrijfsrecht en Personeelsmanagement 
en daarna rechten aan de Erasmus Universiteit. Zijn wijze van leidinggeven is gericht 
op samenwerking en resultaat. Marc heeft een ruime beleidsmatige, bestuurlijke en 
politieke ervaring. Hij was 12 jaar raadslid in de gemeente Dordrecht en is in die 
periode onder meer commissievoorzitter en vice fractievoorzitter geweest. Marc was 
onafhankelijk extern commissievoorzitter,  was bestuurslid van de VVD Dordrecht en 
is lid van de klachtencommissie van het meldpunt seksueel misbruik RKK. Ook was 
hij een aantal jaren bestuurslid van de Hollandse Biesbosch. Marc is werkzaam als 
hoofd van de afdeling Toezicht van de Kansspelautoriteit. 
 

 

Mariëlle Feenstra – secretaris is een sociaal betrokken beleidsadviseur met 
internationale projectmanagement ervaring binnen een gemeentelijke organisatie als 
ook in het bedrijfsleven. Als fondsenwerver voor de Gemeente 's-Hertogenbosch 
verbindt zij innovatieve projecten aan externe financieringsbronnen. Mariëlle heeft 15 
jaar ervaring in bestuursfuncties, waaronder fondsenwerver voor een 
ontwikkelingsorganisatie, penningmeester voor een internationaal vrouwencentrum 
en penningmeester voor de Wereldwinkel in Dordrecht. Sinds 2011 woont zij met 
haar gezin in de binnenstad van Dordrecht, na een periode van 4 jaar in Quebec, 
Canada te hebben gewoond. 
 

 

Bart van de Laak - penningmeester 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. 
 

 

Ilja Tillema studeerde Theatervormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht, waarna zij enkele jaren in de culturele sector werkte als zelfstandig 
ondernemer. Daarnaast studeerde Ilja Nederlands recht (variant Privaatrecht) en was 
zij werkzaam als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Rotterdam. Momenteel werkt zij 
aan de Erasmus Universiteit aan haar proefschrift ‘Third Party Funding of Mass 
Litigation'. 
 
 

 

Jasper Bernard uit Rotterdam is zelfstandig ondernemer. Zijn specialisaties zijn 
(klant)gerichtheid, sociale innovatie, samenwerken en participatie. Jasper heeft een 
achtergrond in diverse marketing en sales rollen. Daarnaast vervult hij meerdere 
adviesrollen van verschillende (stichtings)besturen, o.a. op het gebied van onderwijs 
en arbeidsmarkt vraagstukken. 
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b.  Directeur 
 
De directeur is David van Wijngaarden. Hij heeft de dagelijkse leiding in handen ziet toe op de 
operationalisering van strategische doelstellingen: ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het 
programma-, marketing-, personeels- en vrijwilligersbeleid. Hij is verantwoordelijk voor onder meer het 
werkgeverschap en proces & control. De bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een 
directiereglement, dat door het bestuur is vastgesteld. 
 
 
c. Formatieplaatsen 
 
CAO 
BIBELOT hanteert de CAO voor Nederlandse Poppodia en –Festivals. BIBELOT is lid van de 
Werkgeversvereniging. De directeur is hiervan sinds november 2012 bestuurslid. In aanvulling op de CAO 
heeft BIBELOT een personeelsreglement opgesteld, waarin onder meer is vastgesteld: 
- het aantal formatieplaatsen; 
- het in- en doorstroombeleid; 
- functieomschrijvingen en –profielen; 
- competentiewoordenboek; 
- bedrijfsreglement; 
- pensioenregeling 
- reis- en verblijfskostenregeling 
- protocol sociale media 
 
De medewerkers van Bibelot en hun contactgegevens zijn weergegeven op de website van Bibelot. 
 
Formatie 

functie omvang in 
fte 

naam arbeidsrelatie 

directeur 1,00 David van Wijngaarden loondienst 

hoofd programma 0,42 Bert Dondorff loondienst 

programmeur 0,84 Ifor Schrauwen loondienst 

programmeur 0,63 Ofra Beenen loondienst 

hoofd marketing 1,00 Lonneke Ziemerink loondienst 

marketing medewerker 1,00 Louisa Steenbakker loondient 

vrijwilligerscoördinator 0,79 Lara Geense loondienst 

preproductie 0,42 Richard het Lam loondienst 

facilitair medewerker 0,42 Elisjeba Wesenhagen loondienst 

administratie/secretariaat 0,63 Ingeborg Heijboer loondienst 

hoofd techniek 
 

0,11 
 

Dave Fluyt 
 

gedetacheerd vanuit 
Kunstmin 

controller 
 

0,05 
 

Jos Mensen 
 

zelfstandige, 
werkopdrachtnemer 

omvang formatie in fte 7,3   
 
 
 
evenementgebonden medewerkers 
BIBELOT heeft de afgelopen jarenr gewerkt aan het minimaliseren van exploitatierisico’s.  
Evenementgebonden medewerkers zijn in dienst van ingehuurde bedrijven of oproepkrachten: zzp-ers, 
uitzendkrachten of gedetacheerd vanuit een payrollbedrijf. De kosten voor deze medewerkers maken 
onderdeel uit van de evenementenbegrotingen. 
Voorbeelden zijn onder meer: 

- geluids- en lichttechnici, zzp-poule beheerd door Kunstmin 
- stagemanagers 
- horecabedrijfsleiding, via Kolibrie Payrolling 
- Securit-All b.v. (beveiligingsmedewerkers) 

 
 

http://www.bibelot.net/Wie-is-wie
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d.  Vrijwilligers 
 
Het werken met vrijwilligers is geen doel op zichzelf. Bibelot hecht echter grote waarde aan het werken met 
vrijwilligers. Het vergroot de betrokkenheid van de doelgroep bij de exploitatie en ontwikkeling van Bibelot. 
Het enthousiasme waarmee vrijwilligers hun werk doen, is een belangrijk sellingpoint voor Bibelot.  
 
De circa 180 vrijwilligers verrichten een enorme hoeveelheid werk, die overeenkomt met 18,5 fte en een 
waarde vertegenwoordigt van € 565,000,-. 
 
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. 
 
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.  Exploitatiebegroting 

 
 

a.  Samenvatting 
 

In bijlage 1 van dit jaarplan vindt u de gedetailleerde exploitatiebegroting voor 2016. Samengevat: 
 

 lasten baten 

programma € 532.400 € 505.559 

salarislasten € 420.011   

overige personeelskosten € 52.114 € 25.342 

vrijwilligers € 31.950 € 1.750 

marketing € 43.200 € 10.000 

horeca € 215.400 € 571.000 

kantoor € 9.100   

gebouw en inventaris € 321.500   

organisatiekosten € 23.500   

afschrijvingen € 20.000   

subsidie gemeente Dordrecht   € 555.524 

 
€ 1.669.175 € 1.669.175 

 
 
 
 
b.  Programma 
 
BIBELOT ambieert in 2016 en bezoekersaantal van 54.000. Onderstaande tabel geeft het aantal 
evenementen per zaal. 

 aantal evenementen 

 main stage power stage talent stage 

1) MUZIEK IS EEN FEEST 80 5  

2) MUZIEK IS EEN IDENTITEIT  30  

3) MUZIEK IS EEN AANLEIDING 10 40 5 

4) MUZIEK IS EEN VERRIJKING  10 10 

totalen  190  

  
Baten programma zijn recettes (ticketinkomsten) en programmasubsidie en sponsoring, waaronder subsidie 
van het Fonds Podiumkunsten. Ook externe bijdragen aan het programma worden opgenomen als baten. 
 
Programmakosten bestaan met name uit gages voor artiesten. Maar ook de inzet van licht- en 
geluidstechnici en beveiligingsmedewerkers (zgn. ‘evenementgebonden’ medewerkers) vormen aanzienlijke 
kostenposten.  
 
 
 
 
c. Personeelskosten 
 
De post salarislasten bevat loonkosten van de vaste formatieplaatsen.  In de exploitatiebegroting in bijlage 1 
wordt onderscheid getoond tussen medewerkers in loondienst en medewerkers met een werkopdracht of in 
een payrollconstructie. 
De post overige personeelskosten bestaat uit vergoedingen (maaltijden, reiskosten, representatie, 
conferenties etc.), pensioenlasten, verzekeringen, scholing, contributie werkgeverslasten, loonadministratie, 
etc. 
De post vrijwilligers bevat alle baten en lasten die de vrijwilligersorganisatie kost, waaronder 
vrijwilligersvergoedingen en kosten en eigen bijdragen jaarlijks uitje.
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8. Risicoparagraaf 

 
 
Stichting Energiehuis 
De Stichting Energiehuis houdt mogelijk op te bestaan, waarna een andere exploitant de verhuurtaken 
overneemt. Op dit moment is nog onvoldoende bekend wat dit betekent voor de financiële bijdragen. Een 
eventuele stijging kan gevolgen hebben voor de wijze waarop Bibelot haar missie kan verwezenlijken. 
 
Aanloopverliezen en ontwikkelkosten 
De exploitatiebegroting geeft geen ruimte voor  onvoorziene kosten en de algemene reserve is laag. 
De organisatie, met een relatief nieuwe formatie op de programmeringsfunctie, is nog volop in ontwikkeling. 
Er is weinig ruimte om risicovol te programmeren, hetgeen op dit moment voor bepaalde onderdelen van het 
aanbod wel gewenst is. 
 
Bereikbaarheid 
Het Energiehuis is met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar, althans niet op de tijden waarop Bibelot 
is geopend. 
 
Poplounge 
De Poplounge is onvoldoende aantrekkelijk vormgegeven en ingericht. Bovendien blijkt de 
klimaatbeheersing berekend op een functie als verkeersruimte, niet als verblijfsruimte.  
Zonder aanpassingen bestaat het risico dat in de Poplounge niet de maximale verdiencapaciteit wordt 
gegenereerd. Een verbeterde inrichting, met meer sfeer en zitgelegenheid, vraagt een investering die Bibelot 
schat op 30.000 euro.  
 
Vrijwilligers 
Het blijkt steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers besteden bovendien steeds 
minder tijd aan hun vrijwilligerswerk en zijn steeds minder bereid om tot in de kleine uurtjes te werken. Dit 
kan betekenen dat professionele inzet noodzakelijk is en kosten daardoor zullen stijgen.  
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Bijlage 1: Exploitatiebegroting 
 

omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

programma     

 

    

 

    

gages en facturen artiesten € 320.000   

 

€ 320.000   

 

€ 354.377 € 15.575 

commissie boekingskantoren € 10.000   

 

€ 10.000   

 

€ 7.857   

hotelkosten artiesten € 6.000   

 

€ 6.000   

 

€ 3.946   

parkeervergoedingen artiesten € 50   

 

€ 50   

 

    

reiskostenvergoedingen artiesten € 250   

 

€ 250   

 

€ 198   

vliegtickets artiesten € 500   

 

€ 500   

 

    

maaltijdkosten producties € 28.000   

 

€ 28.000   

 

€ 21.465   

overige catering artiesten € 8.000   

 

€ 8.000   

 

€ 5.243   

inhuur apparatuur € 3.500   

 

€ 3.500   

 

€ 2.630   

decor € 4.500   

 

€ 4.500   

 

€ 5.300   

subsidie Fonds Podiumkunsten   € 12.000 

 

  € 12.000 

 

  € 5.272 

overige programmasubsidies   € 750 

 

  € 750 

 

  € 750 

sponsoring programma € 1.000 € 1.000 

 

€ 1.000 € 1.000 

 

€ 1.535 € 900 

afdracht auteursrechten € 13.500   

 

€ 20.000   

 

€ 18.814   

inhuur evenementgebonden medewerkers € 65.000   

 

€ 75.000   

 

€ 73.597   

inhuur security € 70.000   

 

€ 65.000   

 

€ 78.080   

kleine inventaris kleedkamers € 750   

 

€ 750   

 

€ 373   

badtextiel € 350   

 

€ 350   

 

€ 257   

externe bijdragen programma     

 

    

 

€ 4.566 € 22.094 

onvoorziene programmakosten € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 2.032   

recettes laag btw   € 491.809 

 

  € 490.000 

 

€ 32.347 € 494.130 

  € 532.400 € 505.559 
 

€ 543.900 € 503.750 
 

€ 612.613 € 538.722 

salarislasten   
  

  
  

  
 

  € 382.715 € 0 
 

€ 340.458 € 0 
 

€ 264.000 € 0 

inhuur medewerkers     
 

    
 

    

  € 37.296 € 0 
 

€ 66.104 € 0 
 

€ 45.358 € 0 
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omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

overige personeelskosten   
  

  
  

  
 

pensioen € 20.870   

 

€ 20.870   

 

€ 16.752   

werknemersbijdragen pensioen   € 20.870 

 

  € 20.870 

 

  € 15.757 

WIA-verzekering € 1.909   

 

€ 1.909   

 

€ 1.823   

werknemersbijdragen WIA-verzekering   € 1.909 

 

  € 1.909 

 

  € 1.501 

ongevallenverzekering € 452   

 

€ 452   

 

€ 126   

ziekteverzuimverzekering € 3.352   

 

€ 3.352   

 

€ 2.674   

verzekering goed werkgeverschap € 154   

 

€ 154   

 

€ 383   

scholing € 4.100   

 

€ 4.100   

 

€ 1.464   

conferenties en beurzen € 1.538   

 

€ 1.538   

 

€ 3.033   

arbo, veiligheid € 615   

 

€ 615   

 

    

arbodienst € 1.135   

 

€ 1.135   

 

€ 718   

salarisadministratie € 359   

 

€ 359   

 

€ 405   

loonkostensubsidies en collectiviteitskortingen   € 2.563 

 

  € 2.563 

 

  € 1.338 

reiskostenvergoedingen € 3.075   

 

€ 3.075   

 

€ 4.465   

maaltijdvergoedingen € 1.281   

 

€ 1.281   

 

€ 793   

verblijfskostenvergoedingen € 410   

 

€ 410   

 

€ 30 € 320 

overige vergoedingen € 666   

 

€ 666   

 

€ 192   

jubilea € 513   

 

€ 513   

 

€ 1.594   

representatie € 769   

 

€ 769   

 

€ 423   

acquisitie € 410   

 

€ 410   

 

€ 927   

contributie werkgeversvereniging € 769   

 

€ 769   

 

€ 282   

stages € 9.225   

 

€ 9.225   

 

€ 8.850   

onvoorziene personeelskosten € 513   

 

€ 513   

 

€ 8   

  € 52.114 € 25.342 
 

€ 52.114 € 25.342 
 

€ 44.942 € 18.916 
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omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

vrijwilligers     
 

  
  

  
 

vrijwilligersvergoedingen barhoofden € 5.500   

 

€ 5.500   

 

€ 6.712   

vrijwilligersvergoedingen stagemanagers € 3.750   

 

€ 3.750   

 

€ 2.360   

vrijwilligersvergoedingen wassen en strijken € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 1.663   

vrijwilligersvergoedingen overige € 1.550   

 

€ 1.550   

 

€ 5.279   

arbo, veiligheid € 1.800   

 

€ 1.800   

 

€ 168   

reiskostenvergoedingen € 1.700   

 

€ 1.700   

 

€ 308   

overige vergoedingen € 500   

 

€ 500   

 

€ 58   

scholing € 2.500   

 

€ 2.500   

 

€ 2.249   

jubilea € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 99   

dienstkleding € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 360 € 165 

acquisitie € 500   

 

€ 500   

 

    

vergaderkosten € 1.450   

 

€ 1.450   

 

€ 1.498   

vrijwilligersuitje € 4.000 € 1.750 

 

€ 4.000 € 1.750 

 

€ 3.390 € 785 

planningssoftware € 4.700   

 

€ 4.700   

 

€ 3.913   

onvoorziene vrijwilligerskosten € 500   

 

€ 500   

 

€ 124   

  € 31.950 € 1.750 
 

€ 31.950 € 1.750 
 

€ 28.182 € 950 

marketing     
 

  
  

  
 

drukwerk € 10.000   

 

€ 10.000   

 

€ 9.709   

verspreidingskosten drukwerk € 2.000   

 

€ 2.000   

 

€ 6.195 € 150 

buitenreclame signs, affiches € 8.000   

 

€ 8.000   

 

€ 1.685   

advertenties websites € 3.000   

 

€ 3.000   

 

€ 2.326   

advertenties social media € 4.000   

 

€ 4.000   

 

€ 3.584   

advertenties drukwerk € 4.000   

 

€ 4.000   

 

€ 4.738   

sponsoring drukwerk     

 

    

 

€ 380   

abonnementen concertagenda's € 2.000   

 

€ 2.000   

 

    

websites hosting en dataverkeer € 2.700   

 

€ 2.700   

 

€ 33   

websites ontwikkelingskosten € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 1.852   

ontwerpkosten € 2.000   

 

€ 2.000   

 

€ 3.019   

onderzoekskosten € 2.500   

 

€ 2.500   

 

€ 1.288   

sponsoring € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 352   

merchandise     

 

    

 

€ 3.819 € 67 

externe bijdragen marketing   € 10.000 

 

  € 10.000 

 

  € 4.661 

onvoorziene marketingkosten € 500   

 

€ 500   

 

€ 4.291   

  € 43.200 € 10.000 
 

€ 43.200 € 10.000 
 

€ 43.272 € 4.878 
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omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

horeca     
 

    
 

    

inkoop horeca hoog btw € 140.000   

 

€ 140.000   

 

€ 150.833   

inkoop horeca laag btw € 48.000   

 

€ 48.000   

 

€ 52.556   

omzet horeca hoog btw   € 390.000 

 

  € 390.000 

 

  € 341.045 

omzet horeca laag btw   € 125.000 

 

  € 125.000 

 

  € 136.817 

inkoopkorting brouwerij   € 28.000 

 

  € 28.000 

 

  € 27.017 

inkoopkorting horecaleverancier   € 13.000 

 

  € 13.000 

 

  € 13.108 

inkoopkorting overige horeca   € 1.000 

 

  € 1.000 

 

  € 856 

inkoop garderobe € 750   

 

€ 750   

 

€ 863   

omzet garderobe laag btw   € 14.000 

 

  € 14.000 

 

  € 13.691 

inkoop automaten     

 

    

 

€ 800   

omzet automaten     

 

    

 

  € 200 

schoonmaakmiddelen horeca € 400   

 

€ 400   

 

€ 500   

glaswerk € 2.000   

 

€ 2.000   

 

€ 1.144   

kleine inventaris horeca € 2.500   

 

€ 2.500   

 

€ 1.296   

consumptiemunten € 6.000   

 

€ 6.000   

 

€ 598   

polsbandjes € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 1.823   

spoelen leidingen € 4.000   

 

€ 4.000   

 

€ 3.306   

onderhoudscontracten horeca-inventaris € 7.500   

 

€ 7.500   

 

€ 5.562   

overige onderhoudskosten horeca-inventaris € 2.000   

 

€ 2.000   

 

€ 2.300   

muziekkosten Poplounge € 750   

 

€ 750   

 

€ 701   

onvoorziene horecakosten     

 

    

 

€ 8   

  € 215.400 € 571.000 
 

€ 215.400 € 571.000 
 

€ 222.290 € 532.733 

kantoor   
  

  
  

  
 

kleine inventaris € 1.200   

 

€ 1.200   

 

    

verbruiksartikelen € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 1.192   

portokosten € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 290   

briefpapier en enveloppen € 1.000   

 

€ 1.000   

 

    

software € 500   

 

€ 500   

 

    

telefonie € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 390   

verbruikskosten telefonie, printen, kopieren Energiehuis € 500   

 

€ 500   

 

€ 2.130   

archiefkosten € 250   

 

€ 250   

 

€ 424   

abonnementen en vakliteratuur € 650   

 

€ 650   

 

€ 79   

boekhoudsoftware € 750   

 

€ 750   

 

€ 708   

onvoorziene kantoorkosten € 250   

 

€ 250   

 

€ 1   

  € 9.100 € 0 
 

€ 9.100 € 0 
 

€ 5.214 € 0 
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omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

gebouw en inventaris     
 

    
 

    

huur Energiehuis € 31.000   

 

€ 31.000   

 

€ 30.888   

shared services gebouw € 64.000   

 

€ 64.000   

 

€ 63.569   

shared services ICT € 48.500   

 

€ 48.500   

 

€ 48.158   

huurkoop inventaris € 115.000   

 

€ 115.000   

 

€ 114.286   

shared services theatertechniek € 25.000   

 

€ 25.000   

 

€ 14.453   

onderhoud theatertechniek € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 1.292   

shared services centrale balie en kassa € 10.500   

 

€ 10.500   

 

€ 10.000   

shared services bijdragen kassasysteem € 19.250   

 

€ 19.250   

 

€ 19.605   

kleine inventaris € 3.000   

 

€ 3.000   

 

€ 1.944   

afvalverwerking € 3.250   

 

€ 3.250   

 

€ 3.387   

onvoorziene kosten gebouw en inventaris € 1.000   

 

€ 1.000   

 

€ 647   

  € 321.500 € 0 
 

€ 321.500 € 0 
 

€ 308.229 € 0 

organisatiekosten     
 

    
 

    

bestuurskosten € 1.500   

 

€ 1.500   

 

€ 384   

verzekering bestuursaansprakelijkheid € 750   

 

€ 750   

 

€ 333   

contributie VNPF € 5.500   

 

€ 5.500   

 

€ 5.621   

contributie VPT € 500   

 

€ 500   

 

€ 234   

overige bijdragen branche- en belangen     

 

    

 

€ 17   

leges € 450   

 

€ 450   

 

€ 108   

verzekering inventaris € 3.900   

 

€ 3.900   

 

€ 804   

verzekering bedrijfsaansprakelijkheid € 450   

 

€ 450   

 

€ 789   

verzekering waardetransport € 750   

 

€ 750   

 

€ 638   

accountant € 6.000   

 

€ 6.000   

 

€ 2.886   

overige advieskosten     

 

    

 

€ 800   

bank- en transactiekosten € 3.000   

 

€ 3.000   

 

€ 3.492   

rentelasten     

 

    

 

€ 4   

rentebaten     

 

    

 

  € 1.114 

betalingsverschillen     

 

    

 

€ 2   

rekenverschillen     

 

    

 

  € 43 

kasverschillen € 700   

 

€ 700   

 

€ 970   

  € 23.500 € 0 
 

€ 23.500 € 0 
 

€ 17.081 € 1.157 

afschrijvingen   
       

afschrijvingen € 20.000   

 

€ 20.000   

 

€ 29.149   

  € 20.000 € 0 
 

€ 20.000 € 0 
 

€ 29.149 € 0 
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omschrijving 

begroting 2016 
 

begroting 2015 
 

jaarrekening 2014 

  

    debet credit 

 

debet credit 

 

debet credit 

overige baten en lasten     
 

    
 

    

exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht   € 555.524 

 

  € 555.385 

 

  € 554.000 

sponsoring     
 

    
 

  € 20.000 

breuk emballage     
 

    
 

€ 1.032   

dotatie bestemmingsreserve theatertechniek     
 

    
 

€ 55.714   

buitengewone baten en lasten     

 

    

 

€ 6.712 € 4.750 

  € 0 € 555.524 
 

€ 0 € 555.385 
 

€ 63.458 € 578.750 

 
  

 
  

 
  

totalen €1.669.175 €1.669.175  €1.667.226 €1.667.227  €1.683.787 €1.676.106 

      

resultaat € 0,00 
 

€ 0,00 
 

-€ 7.681 


