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1.     Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarplan van BIBELOT voor 2017. Kader voor dit jaarplan vormt het meerjarenbeleidsplan 
2016-2019, waarin de strategie en doelstellingen zijn vastgelegd. Dit jaarplan vormt een uitwerking en geeft 
inzicht in de activiteiten die Bibelot in 2017 wil ontplooien om de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 
te realiseren. Nu strategische doelen in het meerjarenbeleidsplan zijn vastgesteld, beperkt dit jaarplan zich, 
anders dan voorgaande jaren, meer tot operationele doelen. Het is daardoor beknopter van omvang dan u 
van ons gewend bent. 
 
Op 7 december 2017 bestaat Bibelot 50 jaar. Het jubileumjaar gebruiken we om de kernwaarden en sterke 
punten van Bibelot te benadrukken. We zoeken nadrukkelijk naar nieuwe en hernieuwde samenwerkingen 
met als doel om de diversiteit van ons aanbod en de relatie met partners in de stad langdurig verder te 
verbeteren. De komende maanden gebruiken we om, samen met lokale organisaties en inwoners, richting 
te geven aan het jubileumjaar en concrete activiteiten te organiseren. 
 
De directie en het bestuur van BIBELOT zijn vanzelfsprekend graag bereid dit jaarplan en de hiervan 
onderdeel uitmakende begroting nader toe te lichten.  
 
 
David van Wijngaarden 
directeur 
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2.  Main Stage 
 
Doelstelling van het programmeren van de Main Stage is het verbeteren van de binding met de regio 
Drechtsteden door vraaggericht te programmeren. 
 

KPI’s: 
1) >100 publieksevenementen per jaar, waarvan >20 concerten 
2) bezettingsgraad > 64% (48.000 bezoekers)  
3) netto opbrengst horeca per bezoeker > 6,65 EURO  

 
Het programma in de Main Stage heeft als belangrijkste doel om inkomsten te genereren en een breed 
publiek in aanraking te laten komen met popcultuur. Dit gebeurt door vraaggericht te programmeren. Het 
programma bestaat uit: 
 

 Dansfeesten (F1) voor jongeren van 12 tot 15 jaar die voor het eerst uitgaan: schoolfeesten en 
frisfeesten. Doelstellingen: publieksopbouw en verantwoord uitgaan stimuleren. 

 Dansfeesten (F2) voor scholieren (bovenbouw): in samenwerking met partners uit de regio 
Drechtsteden. Doelstelling: organisatietalent ontwikkelen en publieksopbouw. Muziekgenres 
voornamelijk dancestroming als EDM, latin en urban. 

 Dansfeesten voor 18+’ers (F3). Doelstelling gelijk aan F2 maar voor een oudere leeftijdsgroep. 
Ander alcoholbeleid. Muziekgenres: EDM, latin, urban, eclectisch. 

 Dansfeesten voor jongeren die ook vaak festivals en popconcerten bezoeken (F4). Muziekgenres: 
eclectisch, alternatief, rock. Doelstelling: publieksopbouw voor concertaanbod. Voorbeelden zijn 
Superstijl en de Halloweenparty. 

 Dansfeesten voor volwassenen (F5). Feesten der herkenning, zoals 70’s Disco en 40UP. Willen 
we naar aanleiding van publieksonderzoek in 2015 uitbreiden met aanbod waarbij bijzondere 
muziekgenres meer centraal staan en muziek wat meer de diepte in gaat. 

 Feesten rondom een bepaald genre die een specifieke doelgroep trekken, zoals happy hardcore, 
hardstyle en oldschool classics (F7).  

 Topconcerten (A1): artiesten/bands als Douwe Bob, De Dijk, 3J’s, Nick & Simon, Liptease, 
Memphis Maniacs. Doel stelling is van dit type aanbod zoveel mogelijk te programmeren, maar het 
aanbod is beperkt. Tot 15 concerten per jaar is realistisch, doel is deze allemaal uit te verkopen. 
N.B. Er is ook een groep concerten die thuishoort in de groep topconcerten, maar die vanwege het 
belang van netwerkontwikkeling van de programmeur van de Power Stage door haar worden 
geboekt. Denk aan Blaudzun, Deus (B), Jett Rebel. Om zuiver te kunnen rapporteren is hiervoor 
een aparte groep gemaakt (A2), terwijl er inhoudelijk met A1 geen verschil is.  

 Het concertaanbod in de Main Stage wordt aangevuld met ‘tributes’ (A3). Traditiegetrouw doet dit 
type aanbod het goed in Dordrecht. Er is grote overlap met het publiek van het Big Rivers Festival. 

 Hetzelfde geldt voor blues (A5), waarvoor in 2017 in de Main Stage nieuw aanbod wordt 
ontwikkeld in samenwerking met lokale partners. 

 Tot slot zijn er een aantal door Bibelot ontwikkelde concepten (A4) die als kenmerk hebben dat ze 
sterk bijdragen aan een positief imago onder muziekliefhebbers, zoals ‘A Night Out’ en de 
‘Megamuziekkwis’. 
 

N.B. Tussen haakjes is de codering weergegeven die Bibelot gebruikt voor haar interne rapportages. 
 
In voorgaande jaren is nog te weinig programma opgebouwd om 100 publieksevenementen met 48.000 
bezoekers te kunnen organiseren. In 2017 ligt de focus daarom op: 

 het uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners, onder meer ten behoeve van schoolfeesten, 
van frisfeesten op donderdag- en zondag en van dance-events op zaterdagavonden; 

 het uitbreiden en verbeteren van de eigen concepten, waaronder het vergroten van de 
herkenbaarheid en van een continue kwaliteit van en samenhang in vormgeving, communicatie, 
licht, decor en muziek; 

 het vergroten van kennis van de markt, in samenwerking met de afdeling marketing en 

 het uitbreiden van het concertaanbod met type aanbod dat eerder minder of geheel geen plek 
vond, zoals nederpop en tributes 

 
In samenwerking met Kunstmin Events wordt in 2017 gekeken of er kansen liggen in het B2B vermarkten 
van (een deel van) het programma. 
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3.  Power Stage 
 
Doelstelling van het programmeren van de Power Stage is popcultuur aan Dordrecht te tonen. Dit gebeurt 
in de meest brede zin. Het aanbod is inspirerend, verrassend en vernieuwend en passend bij de stad 
Dordrecht.  
 

KPI’s: 
1) 90 evenementen per jaar 
      >20 in het marketingkwadrant ‘muziek is een identiteit’ 
    >15 in het marketingkwadrant ‘muziek is een verrijking’ 
    >40 in het marketingkwadant ‘muziek is een aanleiding’ 
2) bezettingsgraad minimaal 40%  
3) opbrengst horeca per bezoeker minimaal 6,00 EURO netto 
4) >200 bands / artiesten per jaar, waarvan >50 uit de regio Drechtsteden 
5) >50x per jaar nachtprogrammering 
6) jaarlijks 2 uitingen in nationale media waaruit erkenning blijkt als sterk merk voor popcultuur 

 
Bij het programmeren van de Power Stage wordt bijzonder aanbod verbonden aan Dordrecht. Er is 
aandacht voor genres die het in Dordrecht goed doen, zoals reggae en hardcore. Voor het bereiken van de 
doelgroep wordt samenwerking gezocht met lokale ambassadeurs, die soms ook als curator van een 
evenement kunnen optreden. Velvet Music had deze rol al, in 2017 zetten we in op uitbreiding van het 
aantal partners met deze rol. 
  
Het programma bestaat uit: 
 

 Clubcircuit (A6): bands die langs de nederlandse podia toeren. Nieuw talent dat door landelijke 
media als 3FM of DWDD wordt opgepakt, maar ook gevestigde namen die een te beperkt 
publieksbereik hebben om de Main Stage te vullen. Dit vormt het grootste deel van het aanbod in 
de Power Stage. 

 Niche dance-feesten (F6): dance-events rondom een specifiek genre die (nog) een beperkt maar 
belangrijk publiek trekken, zoals drum’n’bass, techno en dubstep.  

 Regionaal talent (A7): bands uit de regio Drechtsteden, meestal in samenwerking met de 
Popcentrale of andere lokale partners. Er zijn 4 vormen: wedstrijd (Band Boost), meerdere bands 
in een (marketing)concept (Groeten Uit Dordt, Dordt = Hard), cd-releases en als support-act van 
andere bands/artiesten.  

 Subculturen: muziekgenres die een kleine maar fanatieke aanhang in de regio hebben. Meestal uit 
de subcultuur zich ook op andere manieren: bijv. in kleding. In 2017 zetten we in op hardcore (I1), 
reggae (I2) en garagepunk (I3).  

 Bijzondere concerten: uniek aanbod dat elders in het land niet vaak gezien wordt. Zet Dordrecht bij 
liefhebbers op de kaart. 

 
In 2017 ligt de focus op: 

 versterken van het netwerk met (inter-)nationale boekingskantoren, met als doel om meer 
bijzonder (inter-)nationaal aanbod naar Dordrecht te halen; 

 versterken van het lokale netwerk om de inzet van ambassadeurs en curators te vergroten; 

 versterken van de continuïteit van het programma, zodat er in samenwerking met de afdeling 
marketing aan community-building wordt gewerkt. 
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4.  Businesscase Poplounge 
 
Doelstelling van het anders exploiteren van de Poplounge is het verbeteren van de binding met de regio 
Drechtsteden en het vergroten van de toegankelijkheid van Bibelot. Er dient een netto-opbrengst van ten 
minste € 40.000 gerealiseerd te worden om de begroting van Bibelot sluitend te krijgen. 
 
Ten tijde van het vaststellen van dit businessplan is het streven om in december 2016 te openen, maar is 
er tegelijkertijd nog een gat te overbruggen tussen het beschikbare investeringsbudget en het 
inrichtingsplan. Daardoor kan het businessplan nog niet worden vastgesteld. Er wordt in dit jaarplan dan 
ook geen voorschot op genomen. Het businessplan en investeringsplan zal op korte ter besluitvorming aan 
het bestuur van Bibelot worden voorgelegd.  
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5.  Marketing 
 
De eerste verantwoordelijkheid van de marketing is het maximaliseren van de bezettingsgraad, of wel het 
aantal bezoekers per evenement. De afdeling marketing realiseert dit door  

 evenementen onder de aandacht te brengen op een manier die past bij de betreffende doelgroep; 

 onderzoek te doen naar de wensen van de inwoners van de Drechtsteden, onder meer door beter 
inzicht in het eigen klantenbestand te verwerven en resultaatverantwoordelijke collega’s actief te 
adviseren over doelgroepgericht programmeren. 

 
In 2017 zal de manier van werken van de afdeling marketing meer gericht zijn op het verwerven en 
gebruiken van kennis van de doelgroep. Dit moet niet alleen leiden tot een efficiëntere inzet van tijd en 
middelen, maar ook tot een verbeterde adviesrol naar resultaatverantwoordelijke collega’s. We 
onderzoeken om dit moment een aantal tools die diverse data kan combineren en analyseren (zoals 
Google Analytics, de klantendatabase, Facebook Ads, Google Grants, etc.). We zoeken ook de verbinding 
met (data van) het Onderzoekscentrum Drechtsteden.  
 
De tweede verantwoordelijkheid van de marketing is het uitventen en bewaken van het merk Bibelot. De 
afdeling realiseert dit door 

 het bewaken van de huisstijl; 

 beleid te maken over de wijze waarop Bibelot met haar gasten communiceert en collega’s daar 
actief over te adviseren. 

 
In 2017 starten we met het opzetten van een nieuwe huisstijl. Een belangrijk doel is dat een nieuwe huisstijl 
een vernieuwde, modernere website moet ondersteunen. Daarbij gaat ook aandacht uit naar het opnieuw 
bepalen van de identiteit en uitstraling van Bibelot, in de context van het eigen beleid voor de komende 
jaren en de ontwikkelingen in het Energiehuis en de stad.  
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6.  Personeel en organisatie 
 
Ten opzichte van het jaarplan 2016 heeft in de bestuurssamenstelling geen wijziging plaatsgevonden. De 
actuele samenstelling is via deze link te zien. 
 
De personeelsformatie is in 2016 gewijzigd. We streven na een ingrijpende reorganisatie naar rust en 
stabiliteit. Het streven is de formatie in 2017 ongewijzigd te laten.   
 
Formatie in loondienst 

functie fte naam 

directeur 1,00 David van Wijngaarden 

programmeur events 0,84 Hans van Dokkum 

programmeur popcultuur 0,84 Ofra Beenen 

medewerker marketing 1,00 Louisa Steenbakker 

medewerker communicatie 0,63 Laura van der Vet 

hoofd horeca 0,79 Lara Geense 

administratie/secretariaat 0,84 Ingeborg Heijboer 

medewerker pre-produktie 0,63 Richard het Lam 

facilitair medewerker 0,42 Elisjeba Wesenhagen 

horecabedrijfsleider 0,21 Femke Verbeek 

horecabedrijfsleider 0,21 Josje Slotboom 

horecabedrijfsleider 0,21 Mon Donkers 

 
7,63 

  
Naast de medewerkers met wie Bibelot een arbeidsbetrekking heeft, wordt gewerkt met een flexibele schil 
van bedrijven, zelfstandigen en gedetacheerde medewerkers voor de volgende werkzaamheden: 
 

 coördinatie en uitvoer onderhoud theatertechniek 

 advies op het gebied van gebruik van theatertechniek 

 advies op het gebied van boekhouding en fiscale zaken 

 technische productie van evenementen 

 stagemanagement 

 horeca 

 security 

 schoonmaak 
 
Door vrijwilligers worden de volgende functies uitgevoerd: 

 lichttechnicus 

 geluidstechnicus 

 stagemanager 

 stagehands, humpers & hosts 

 horeca 

 promotie 

 fotografie 

 dtp-en 

 dj 

 vj 
 
Bibelot is erkend als leerbedrijf. Er zijn 5 vaste stageplaatsen: marketing (2), programmering, 
productievoorbereiding en planning/projecten. Daarnaast worden jaarlijkse enkele tientallen meeloopstages 
/ snuffelstages / maatschappelijke stages aangeboden. In 2017 willen we meer opdrachten verstrekken 
aan Da Vinci en de inzet van scholieren hiermee vergroten.

http://www.bibelot.net/bestuur
http://www.bibelot.net/wie-is-wie
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7.  Begroting 
 
 

  
begroting 2017* 

 
prognose 2016 

 
resultaat 2015** 

 
resultaat 2014** 

1 gebouw, inventaris en shared services   € 356.628     € 357.058     € 311.916     € 308.229 

2 organisatiekosten   € 27.467     € 30.000   € 1.232 € 27.657   € 1.157 € 17.081 

3 kantoor   € 7.600     € 10.000     € 6.932     € 5.214 

4 programma zalen € 525.240 € 526.300   € 528.796 € 576.143   € 499.337 € 579.084   € 538.722 € 612.613 

5 horeca zalen € 519.000 € 202.585   € 493.570 € 185.955   € 448.711 € 194.377   € 532.733 € 222.290 

6 exploitatie Poplounge € 38.800                     

7 salarislasten medewerkers    € 390.659     € 352.925     € 361.578     € 309.357 

8 overige personeelskosten € 2.000 € 30.315   € 11.648 € 42.337   € 21.883 € 50.990   € 18.916 € 44.942 

9 vrijwilligers   € 26.650     € 33.000   € 292 € 33.297   € 950 € 28.182 

10 marketing   € 34.026     € 35.000     € 31.634     € 38.394 

11 afschrijvingen   € 29.000     € 30.000     € 28.013     € 29.149 

12 overige baten en lasten € 546.190     € 583.474 € 14.646   € 641.897 € 4.198   € 578.750 € 63.458 

  totalen € 1.631.230 € 1.631.230   € 1.617.489 € 1.667.063   € 1.619.065 € 1.635.390   € 1.676.106 € 1.683.787 

 
      

 
    

 
    

 
    

  resultaat € 0   € -49.574   € -16.325   € -7.681 
 

*   een meer gedetailleerde begroting is opvraagbaar bij de directeur van Bibelot 

** de volledige jaarrekening is te downloaden via deze link 

 

 
 
 
 

http://www.bibelot.net/anbipublicaties
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Toelichting op de posten in de begroting: 
 

1. gebouw, inventaris en shared services 
Deze post bestaat uit  

a. alle aan Kunstmin te betalen contractuele verplichtingen voor huur, GWE en shared 
services 

b. onderhoudskosten aan theatertechnische inventaris, op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan 

c. schoonmaakkosten 
 

2. organisatiekosten 
Deze al jaren stabiele post bestaat voornamelijk uit verzekeringspremies, accountantskosten en 
contributie aan de branchevereniging. 
 

3. kantoor 
Kosten voor kleine kantoorinventaris, verbruiksartikelen, bel- en printkosten. 
 

4. programma zalen 
Alle baten en lasten die direct samenhangen met evenementen in de zalen, zoals de opbrengst 
van ticketverkoop, kosten voor artiesten en inzet van evenementgebonden medewerkers, zoals 
security en licht- en geluidstechnici. Ook afdracht van auteursrechten en bijdragen van het Fonds 
Podiumkunsten horen hier bij. De opgave in 2017 is om het resultaat ten opzichte van voorgaande 
jaren aanzienlijk te verhogen.  
 

5. horeca 
In- en verkoop van horecaproducten, onderhoudskosten aan de horeca-inventaris en inzet van 
betaalde horecamedewerkers. Geen onderdeel van deze post zijn de lasten die samenhangen met 
de nieuwe businesscase voor de Poplounge. 
 

6. exploitatie Poplounge 
Opbrengst van de exploitatie van de nieuwe businesscase in de Poplounge. 
 

7. salarislasten medewerkers 
Salarislasten inclusief werkgeverslasten van medewerkers die in loondienst zijn, maar ook van 
ingehuurde medewerkers die geen evenementgebonden werkzaamheden uitvoeren.  
 

8. overige personeelskosten 
Pensioenlasten, vergoedingen, arbodienst, conferentiebezoeken en personeelsverzekeringen. 

 
9. vrijwilligers 

financiële vergoedingen, vergaderkosten, eigen gebruik tijdens werktijd, scholingsbudget 
 

10. marketing 
promotie, website, onderzoek en sponsoring 

 
11. afschrijvingen 

voornamelijk gesponsorde investeringen in horeca-inventaris en inrichting Poplounge. Er wordt niet 
afgeschreven op de theatertechnische inventaris en een deel van de horeca-inventaris, omdat dit 
eigendom is van de Gemeente Dordrecht 
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8.  Risico’s 
 
 

1. De algemene risicoreserve van Bibelot is na 2016 vrijwel uitgeput. Er is nauwelijks ruimte om 
verliezen op te vangen en om onvoorziene kosten te dekken. In de begroting voor 2017 is geen 
ruimte om de risicoreserve aan te vullen. 
 

2. Doordat de overname van de Popcentrale vooralsnog van de baan is, is de beoogde efficiencyslag 
niet in de begroting opgenomen. Eind 2015 rekenden we er op dat deze efficiencyslag een 
besparing van € 45.000 zou opleveren. Deze opgave komt nu ten laste van de verdienopgave van 
de popzalen. 
Door deze ontwikkeling is het noodzakelijk dat reeds in 2017 de voor 2019 beoogde resultaten 
worden behaald. Vooral het aantal van 48.000 bezoekers in de Main Stage is een moeilijke 
opgave, omdat een deel van het programma in ontwikkeling is. 

 
3. De verhouding tussen ticketinkomsten en programmakosten is ongeveer 1:1 (1,00). Vergelijkbare 

poppodia* realiseren een lagere verhouding uit (0,85 – 0,90). Ook werkt Bibelot bij evenementen 
volledig met een flexibele schil van medewerkers, waarvan de kosten ten laste van de 
evenementen zijn begroot. Andere podia maken bij evenementen vaak ook deels gebruik van 
medewerkers die in dienst van het podium zijn en waarvan de kosten op een andere plek in de 
begroting zijn opgevoerd. 

 
4. Om de begroting sluitend te krijgen is het noodzakelijk dat er circa 40.000 opbrengst uit een 

nieuwe businesscase voor de Poplounge wordt gehaald.   
 

5. De problemen aan het gebouw en de installaties, met name stankoverlast en klimaatproblematiek, 
dienen na 3 jaar eindelijk eens voortvarend te worden opgelost. Het is met voortijdig vertrekkend 
publiek, artiesten die weigeren op te treden of op het podium publiekelijk klagen over tocht, hitte of 
koude, niet mogelijk om de eigen inkomsten op het benodigde niveau te krijgen.  
 

6. Er is in de exploitatie geen ruimte voor het opbouwen van een voorziening voor vervanging van 
inventaris.  

 
 
* referentiegroep bestaande uit 12 podia, in de gemeenten Deventer, Haarlemmermeer, Eindhoven, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, 
Arnhem, Amstelveen, Den Bosch, Enschede, Bergen op Zoom en Haarlem.   
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Jaarplan 2017 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarplan mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Bibelot. 

 

Stichting Bibelot 
 
Postbus 591 
3300 AN  Dordrecht 
 
website: www.bibelot.net  
e-mail:  d.vanwijngaarden@bibelot.net  
 
KvK:     40322757 
BTW-nummer:  NL00.1957.867.B.01 
oprichtingsdatum:  7 december 1967 
vestigingsadres: Noordendijk 148, 3311 RR, Dordrecht 

http://www.bibelot.net/
mailto:d.vanwijngaarden@bibelot.net

