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VOORAF 
 
 
Na enkele jaren huisvesting in het verbouwde Energiehuis is het tijd voor Bibelot om 
de balans op te maken en de strategie voor de komende jaren te bepalen. Het 
financieel kader is ingrijpend veranderd. Ontwikkelingen in de omgeving zorgen voor 
nieuwe kansen, maar ook voor bedreigingen. Landelijke ontwikkelingen in de 
vrijetijdsmarkt, zoals de festivallisering van popcultuur, hebben invloed op de positie 
van Bibelot. 
 
Eind 2015 hebben we een grondige analyse uitgevoerd en ons verdiept in de 
ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten. Met het financiële kader in 
gedachten hebben we onze ambities verwoord: 

- wij zijn het poppodium van de Drechtsteden 
- wij verbinden inwoners van de Drechtsteden met cultuur 
- wij stimuleren de ontwikkeling van artistiek talent 

Deze ambities zijn het raamwerk van dit beleidsplan. Dit beleidsplan beperkt zich tot 
hoofdlijnen. Er is naar gestreefd het zo bondig mogelijk te houden. 
 
Voor hun inspirerende bijdragen is Bibelot veel dank verschuldigd aan Piet Barendse 
(projectbegeleider), Toine Tax (directeur Doornroosje), Mike van Gaasbeek 
(directeur WORM), Rento Zoutman (DSP-groep), Robin Groeneveld (promotor), 
Niels Nieuborg (boeker) en Berend Schans (directeur VNPF). 
 
 
mede namens het bestuur van Stichting Bibelot, 
 
David van Wijngaarden 
directeur  
 
  
 
 
  
 
 
  

https://www.linkedin.com/in/pietbarendse
https://www.doornroosje.nl/
https://www.linkedin.com/in/mike-van-gaasbeek-48891065
http://www.worm.org/
https://nl.linkedin.com/in/rento-zoutman-6630857
http://www.dsp-groep.nl/
https://www.linkedin.com/in/robingroenveld
https://www.linkedin.com/in/niels-nieuborg-b9639067
https://nl.linkedin.com/in/berend-schans-3899095
http://www.vnpf.nl/
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1. INLEIDING 
 
Ter voorbereiding op dit meerjarenbeleidsplan zijn een ‘kadernotitie’ en een 
‘startnotitie’ geschreven. Deze documenten hebben de strategische oriëntatie van 
Bibelot vormgegeven. In kadernotitie werd het financiële kader geanalyseerd en 
mogelijke businesscases onderzocht. De startnotitie bevatte een uitgebreide analyse 
en bereidde strategische keuzes voor. 
 
Ten opzichte van 2015 wordt de financiële opgave voor Bibelot stapsgewijs vergroot 
tot, per saldo, € 115.000,- in 2018. De omvang van deze opgave wordt bepaald door 
drie elementen: 

1. Vanaf 1 januari 2016 is Stichting Kunstmin de hoofdhuurder van het 
Energiehuis. Stichting Energiehuis is opgeheven. Bibelot krijgt dus een 
nieuwe verhuurder. Het uitgangspunt dat instellingen dezelfde 
huisvestingslasten betalen als op hun vorige locatie, is los gelaten. 
Huisvestingslasten worden voortaan op kostprijsniveau doorbelast.  
Het nieuwe uitgangspunt betekent een lastenstijging van € 180.000,- per 
jaar. 

2. De Gemeenteraad van Dordrecht heeft bepaald dat de subsidie voor 
Bibelot in 2016 gelijk blijft ten opzichte van 2015, maar in 2017 en 2018 
telkens met € 25.000,- wordt verlaagd. 

3. Lasten voor huurkoop van de inventaris, ten bedrage van € 115.000,- 
per jaar, vervallen vanaf 2016. In 2018 wordt in overleg met de 
gemeente bepaald hoe met vervanging van de inventaris om wordt 
gegaan. 

 
In opdracht van de Gemeente Dordrecht is door onderzoeksbureau SIGNO&S in 
2014 al vastgesteld dat Bibelot met weinig middelen veel bereikt. De bedrijfsvoering 
is efficiënt ingericht, er wordt zeer kostenbewust gewerkt en er is sprake van een 
grote inzet van vrijwilligers. Een substantiële bezuiniging is alleen mogelijk wanneer 
Bibelot een zaal minder zou huren en veel minder aanbod zou realiseren. Dit zou 
echter niet alleen in strijd zijn met de gezamenlijke ambities van Bibelot en de 
Gemeente Dordrecht; het zou tot leegstand in het Energiehuis leiden en een 
financiële opgave voor de exploitatie van het gebouw verschuiven naar de 
hoofdhuurder en/of eigenaar van het Energiehuis. 
 
De omgeving van Bibelot is aan sterke veranderingen onderhevig. In fysieke zin, 
door de ontwikkeling van een  bioscoop en een stedelijk plein, maar ook de positie in 
het vrijetijdslandschap, met sterke trends in zowel aanbod- als vraagzijde. In een 
zorgvuldige analyse heeft Bibelot niet deze externe factoren beschouwd, maar ook 
gekeken naar het eigen functioneren. De bril van buitenstaanders heeft ons 
geholpen daarbij kritisch te zijn.  
De belangrijkste uitkomsten van de analyse zijn samengevat in een S.W.O.T-
diagram, dat weergeeft wat onze belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen zijn. 
 
Het financiële kader en de analyse hebben geleid tot strategische keuzes en een 
ingrijpende koerswijziging, waar de organisatie in formatie en bedrijfscultuur op 
aangepast moet worden. Dit meerjarenbeleidsplan omschrijft deze koers en vormt 
het kader voor operationele jaarplannen. 
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2. MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN 
 
 
 
2.1 Visie 
 
Bibelot handelt vanuit de visie dat popmuziek mensen prikkelt om hun (artistieke) 
identiteit te ontwikkelen en dat popcultuur bij uitstek de cultuurvorm is die bijdraagt 
aan verbinding.  
 
 
 
2.2 Missie 
 
Bibelot wil de ontwikkeling stimuleren van de artistieke identiteit en van artistiek 
talent van inwoners van de Drechtsteden. Dit realiseert Bibelot door:  

 hen live popmuziek met elkaar te laten beleven; 

 popcultuur aan te jagen; 

 talentontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. 
 
 
 
2.3 Kernwaarden 
 

 toegankelijk 

 inspirerend 

 verbindend 
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3. ANALYSE 
 
 
 

 Sterktes   Zwaktes 
1. 
2.  
3. 
4. 
    

Programmamogelijkheden gebouw 
Technische kwaliteit / akoestiek 
Financieel beleid 
Kennis van publiek 
 
 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Slecht verbonden met de stad 
Kleine personeelsformatie 
Krappe begroting, kleine risicoreserve 
Te weinig resultaatgerichtheid 
Onvoldoende continue kwaliteit horeca 
 
 

 Kansen  Bedreigingen 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Talentontwikkeling 
Daghoreca 
Synergie binnen gebouw 
Kennisvraag 
Oefenruimtes 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Slecht bereikbaar met OV 
Festivallisering 
Hoge omloopsnelheid bands 
Geen HBO/universiteit in Dordrecht 
Merk gebouw vs. merk Bibelot 
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4.  STRATEGISCHE THEMA’S 
 
 
Bibelot draagt bij aan de economische ontwikkeling van de stad. Gasten combineren 
een bezoek aan Bibelot met diner, overnachting en parkeren elders in de stad. Door 
Bibelot opgeleide vrijwilligers zijn ook bij vele evenementen in de stad werkzaam. 
Organisatoren die in Bibelot nieuwe concepten hebben kunnen uitproberen, bouwen 
deze elders in de stad uit. Bibelot levert met het, voor de Drechtsteden unieke, 
programma-aanbod een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat, met name 
voor jongeren en jongvolwassenen. Tot slot draagt Bibelot bij aan een positief imago 
van de stad, ook (ver) buiten de grenzen van de regio Drechtsteden. 
 
De eigen inkomsten moeten in 2019 zijn gestegen met 115.000 euro ten opzichte 
van (de begroting van) 2015. In 2019 zijn er 60.000 bezoekers die 190 evenementen 
in de Power en Main Stage bezoeken. De Poplounge is dagelijks geopend en 
ontvangt zelfstandig 15.000 bezoekers.  
 
Bibelot bereikt deze doelen door: 

1. het verbeteren van de binding met de regio Drechtsteden door 
a. vraaggericht te programmeren in de Main Stage 
b. toegankelijker te worden door dagelijks geopend te zijn in de 

Poplounge  
2. het verbeteren van een kwalitatieve programmering van popcultuur 
3. het bijdragen aan een levendige muzikantenscene 
4. het implementeren van resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie en de 

bedrijfscultuur 
 
De extra eigen inkomsten worden verkregen uit: 

 exploitatie van daghoreca in de Poplounge 

 vraaggerichter aanbod in de Main Stage 

 efficiëntere bedrijfsvoering door overname van de Popcentrale 
 

 
1a:   Het verbeteren van de binding met de regio Drechtsteden door 

vraaggericht te programmeren in de Main Stage 
 

De Main Stage is de publiekstrekker van het Energiehuis. Bekende popbands en 
toegankelijke dansfeesten in de Main Stage zorgen ervoor dat een breed publiek in 
aanraking komt met popcultuur. Muziek is een feest. De programmering van actuele 
mainstreamgenres vormt de hoofdmoot van het aanbod. Dit geldt ook voor dance-
events met genres zoals EDM en latin house. 

 Voor deze wijze van programmering wordt een hoofd events aangesteld, die 
vanuit een financieel leidende opgave een divers en toegankelijk 
programma samenstelt.  Deze medewerker is resultaatverantwoordelijk voor 
de Main Stage. 

 Een deel van dit aanbod is mogelijk geschikt om B2B te vermarkten. 
Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met Kunstmin Events. 

 Kennis van de vraag uit de regionale markt moet worden vergroot. Daarom 
wordt de marketingafdeling gereorganiseerd en gaat markt- en 
publieksonderzoek en –analyse een belangrijkere rol spelen. 

  

KPI’s 2019: 
1) >100 publieksevenementen, waarvan >20 concerten 
2) bezettingsgraad > 64%  
3) netto opbrengst horeca per bezoeker > 6,65 EURO  
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1b:  Het verbeteren van de binding met de regio Drechtsteden door 
toegankelijker te worden door dagelijks geopend te zijn in de 
Poplounge  

 
De Poplounge wordt het werkcafé waar gasten programma’s maken. Medewerkers 
van Bibelot werken er in contact met het publiek. Er is vrijwel elke avond iets te 
doen: radioprogramma’s, optredens, pitches, debatten. De Poplounge draait 
zelfstandig: professioneel en onafhankelijk van het aanbod in de zalen. Het kent een 
eigen identiteit en marketingstrategie. Het is het epicentrum van de regionale 
popcultuur. Mensen met ideeën vinden er de gelegenheid om hun plannen, samen 
met medewerkers van Bibelot, uit te werken en te realiseren. Bibelot heeft er de rol 
van gastheer die inspireert, coacht en verbindt.  

 Er wordt een resultaatverantwoordelijke medewerker aangesteld, die toeziet 
op een professionele bedrijfsvoering en optreedt als cultuurmakelaar. 

 
 

KPI’s: 
1) 12.000 gasten in 2017 en 15.000 in 2019 
2) 10 nieuwe samenwerkingsinitiatieven per jaar  
3) netto opbrengst € 38.800,- per jaar (prijspeil 2017)  
4) merkherkenning onder inwoners Drechtsteden 10% (1

e
 kwartaal 2018) 

 

 

2:  Het verbeteren van de kwalitatieve programmering van popcultuur 
 
De Power Stage wordt het podium voor kwalitatieve popcultuur. Over smaak valt niet 
te twisten, over kwaliteit wel. Ontwikkelingen in de popsector worden haarscherp 
gevolgd. Programmamakers uit de regio worden door de programmeur begeleid en 
gecoacht om bij te dragen aan ontwikkeling van het aanbod. Programmamakers zijn 
talenten die specialistische kennis en/of netwerk bezitten en/of die in creatieve 
concepten vraag en aanbod kunnen verbinden. Bibelot heeft er de rol van de 
programmeur die scout, vernieuwt en bewaakt. 

 Er wordt een resultaatverantwoordelijke medewerker aangesteld, die 
ontwikkelingen nauwgezet volgt, oog heeft voor vernieuwing en kwaliteit en 
in staat is een netwerk op te bouwen en te onderhouden, van lokaal tot 
internationaal niveau. 

 

KPI’s 2019: 
1) 90 evenementen 
      >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, waarvan >50 uit de regio Drechtsteden 
5) >50x nachtprogrammering 
6) jaarlijks 2 uitingen in nationale media waaruit erkenning blijkt als sterk merk voor 
popcultuur 

 

 

* Bibelot plaatst het aanbod in een marketingkwadrant met op de assen ‘smaak – vermaak´ 

en ‘vanuit jezelf – groepsgevoel’. De wijze waarop een evenement beleefd wordt, is dus 

bepalend op de positionering.   
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3: Bijdragen aan een levendige muzikantenscene 
 
Het aanjagen van popcultuur vereist binding met de lokale muziekscene. De 
Popcentrale is de plek waar deze scene een thuis vindt. Overname van de 
Popcentrale is mede hierom om strategische reden wenselijk, maar zal alleen 
plaatsvinden onder de juiste financiële condities.   
De Talent Stage is de kweekbodem voor nieuwe initiatieven en lokaal talent. Het 
biedt ruimte voor het experiment en voor talentontwikkeling. Oefenen, jamsessies, 
workshops en optreden worden geprikkeld door niche-programmering. Liefhebbers 
en lokaal talent ontmoeten elkaar. Iedereen die talent heeft (of het denkt te hebben) 
kan er spelen. Er is geen drempel. Barmedewerkers zijn muzikanten en 
muziekdocenten. Zij zorgen ervoor dat schroom wordt afgeworpen en er met elkaar 
plezier wordt beleefd. Bijzondere talenten worden er geprogrammeerd om de lokale 
muziekscene te inspireren en te prikkelen. Bibelot is de bandmakelaar die inspireert, 
prikkelt en ontwikkelt. 
 

KPI’s 2019: 
1) 90 publieksevenementen, waarvan >15 in het marketingkwadrant ‘muziek is een 
verrijking’ 
2) bezettingsgraad minimaal 40%  
3) opbrengst horeca per bezoeker minimaal 6,00 EURO netto 
4) >150 bands, waarvan >125 uit de regio Drechtsteden 
5) >50 bands die buiten het Energiehuis maar binnen de regio optreden en >10 
bands die buiten de regio optreden 
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4:  Het implementeren van resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie 

en de bedrijfscultuur 
 
Voor elk van de resultaatgebieden wordt een medewerker resultaatverantwoordelijk.  
De personeelsformatie wordt daartoe ingrijpend gewijzigd en er wordt een nieuwe 
organisatiestructuur gevormd. Het nieuwe organigram is als volgt: 
 

 

 
 

organigram nieuw Bibelot 

 
 
 

KPI’s 2019: 
1) medewerkerstevredenheid over resultaatgericht werken 70% in 2017 en 95% in 
2019 
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5.  REALISATIE 
 

 
5.1 Personeel 
 
Bibelot werkt met een klein team van professionals. Vier van hen zijn 
resultaatverantwoordelijk voor de in dit plan gestelde doelen. In het behalen van 
resultaten worden zij ondersteund door de marketing en evenementenproductie. 
Facilitaire zaken en administratieve ondersteuning vormen de overige onderdelen 
van de organisatie. 
 
Er wordt een flexibele schil van zelfstandigen, oproepkrachten en vrijwilligers ingezet 
tijdens evenementen: 

 horecabedrijfsleiders, horecamedewerkers en horecavrijwilligers; 

 stagemanagers, stagehands, humpers, hosts; 

 licht- en geluidstechnici; 

 security (uitbesteed). 
Ook de afdeling marketing wordt ondersteund door vrijwilligers voor promotiewerk en 
fotografie. Ten slotte zijn er dj’s als vrijwilliger werkzaam voor Bibelot. 
 

Vrijwilligers zijn steeds minder bereid tot het werken in nachtelijke uurtjes. Het is niet 
langer mogelijk om nachtprogrammering met vrijwilligers te exploiteren: de bezetting 
is in 2015 regelmatig onvoldoende geweest. Hierdoor staan de kwaliteit van werken 
en het maximaliseren van de opbrengst onder druk. Voor de nachtprogrammering 
wordt daarom een professioneel horecateam gevormd. Het optimaliseren van de 
opbrengst en professionele gastgerichtheid staan hierbij voorop.  

 
Tot slot maakt Bibelot gebruik van stagiairs op het gebied van marketing en 
communicatie, techniek, programmering, productievoorbereiding en facilitaire en 
administratieve ondersteuning. 
 
Directie en het team van professionals sturen zelfstandigen, oproepkrachten, 
stagiairs en vrijwilligers aan en zijn verantwoordelijk voor goed opdrachtgeverschap 
aan externen. Resultaatgerichtheid en efficiency staan ook hierbij voorop.  
 
  
 
5.2 Processen 
 
Vrijwel alle werknemers hebben een resultaat- of budgetverantwoordelijkheid. 
Mandaten, protocollen en rapportagestructuur zijn vastgelegd in een handboek 
AO/IC (administratieve organisatie en interne controle).  
 
Resultaatverantwoordelijke medewerkers rapporteren maandelijks aan de directeur. 
De directeur rapporteert per kwartaal aan het bestuur. 
 
Planning van mensen, middelen en ruimten vindt plaats via een centraal 
planningsprogramma, dat is gekoppeld aan kaartverkoopsysteem, website, 
narrowcasting en CRM. Deze systemen faciliteren een efficiënte werkwijze en geven 
real time inzicht in resultaten en in effecten van marketingcampagnes. 
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5.3 Programma 
 
In de Main Stage vinden concerten plaats van nationale en buitenlandse topbands. 
Het grootste deel van het aanbod in de Main Stage bestaat uit dansfeesten. Een 
deel daarvan wordt door Bibelot zelf geproduceerd, het merendeel  komt tot stand in 
samenwerking met partners.  Gemeenschappelijke deler is dat het programma 
gericht is op een groot publiek. Er is in de Main Stage geen ruimte voor risicovollere 
programmering. Diversiteit en artistieke kwaliteit spelen een ondergeschikte rol.  
 
In de Power Stage worden bands geprogrammeerd die in het landelijke clubcircuit 
actief zijn en er is ruimte voor regionaal talent. Bijzondere aandacht is er voor genres 
die bij het Dordtse publiek goed in de smaak vallen. Bij het realiseren van het 
aanbod worden partijen in de stad betrokken, die bijvoorbeeld als curator van een 
avond kunnen optreden. Dansfeesten die in de Power Stage plaatsvinden zijn 
gericht op liefhebbers van genres die bij het grote publiek minder bekend zijn, zoals 
drum’n’bass en techno. Het aanboren van nieuwe publieksgroepen, diversiteit en 
artistieke kwaliteit zijn belangrijke factoren bij de totstandkoming van het aanbod.  
 
 

5.4 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 van de doelgroep  

 onderzoek te doen naar de wensen van de inwoners van de Drechtsteden, 
onder meer door beter inzicht in het eigen klantenbestand te verwerven 

 resultaatverantwoordelijke collega’s actief te adviseren over 
doelgroepgericht programmeren 

 
De tweede verantwoordelijkheid van de marketing is het vaststellen 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 

 
Tot slot is de afdeling marketing verantwoordelijk voor acquisitie van sponsors en 

donateurs.  
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6.  FINANCIEN & RISICO’S 
 

 
6.1 Besparingen 
Omdat de exploitatie van Bibelot al uiterst kostenefficiënt is, is er geen laaghangend 
fruit als het om bezuinigingen gaat. Voor zover mogelijk wordt bespaard op kosten 
voor inzet van beveiliging, stagiairs en technici.  
Anders dan in de kadernotitie aangeven, wordt afgezien van het huren van extra 
kantoorruimte. Dit betekent dat het aantal beschikbare werkplekken lager wordt dan 
het aantal werknemers: investeringen in flexibele werkplekken worden ten laste 
gebracht van de voorziening voor automatisering. 
Het onderhouden van de theatertechniek in eigen beheer levert een besparing op 
ten opzichte van de situatie waarbij de Stichting Energiehuis hiervoor 
verantwoordelijk was.  
 
 
6.2 Risicoreserve 
De risicoreserve van Bibelot is laag. We zouden de reserve willen laten groeien tot 
25% van de jaaromzet, maar daarvoor is de komende jaren geen ruimte in de 
exploitatie te vinden. Een eventueel positief resultaat zal zoveel mogelijk worden 
ingezet om de risicoreserve te laten groeien. 
 
 
6.3 Aanloopverliezen 
Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe businessmodellen vraagt tijd en geld. 
Van beide is er weinig. Verdiensten dienen eigenlijk per 1 januari 2016 al op niveau 
te zijn om de stijgende lasten te kunnen betalen. Er is geen dekking voor 
aanloopverliezen en frictiekosten. Dit legt druk op de toch al kleine organisatie en 
het is de vraag of die druk in de loop van 2016 niet onrealistisch groot wordt. Het is 
niet uitgesloten dat 2016 moet worden afgesloten met een negatief eigen vermogen. 
Ook investeringsruimte is niet aanwezig. Er wordt daarom cash gegenereerd door 
inkoopkorting van leveranciers ‘naar voren’ te brengen, maar daarvoor verbindt 
Bibelot zich wel aan voorwaarden. Of daarmee alle benodigde investeringen gedaan 
kunnen worden om de Poplounge dagelijks te kunnen exploiteren, is nog de vraag.  
 
 
6.4 Popcentrale 
Overname van de Popcentrale kan uitsluitend tegen hetzelfde bedrag als waar ToBe 
de Popcentrale voor exploiteerde. Alleen dan kan een efficiencyslag ten goede 
komen aan de exploitatie van Bibelot. Deze efficiencyslag is mogelijk omdat er grote 
overeenkomsten zijn in bedrijfsprocessen: exploitatie van horeca, werken met 
vrijwilligers, produceren van evenementen en onderhouden van technische 
inventaris. Mocht er geen overname plaatsvinden, dan worden kansen op een 
efficiëntere bedrijfsvoering gemist.  
Ten tijde van het vaststellen van dit meerjarenbeleidsplan is duidelijk dat er 
vooralsnog geen sprake is van overname. De eerder verwachte efficiencyslag van € 
45.000 is daarom niet langer onderdeel van de begroting. De druk op het resultaat 
uit evenementen in de zalen neemt hierdoor toe. 
Overname van de Popcentrale blijft vanuit strategisch oogpunt wenselijk. 
Talentontwikkeling, het creëren van een levendige muzikantenscene en het inzetten 
van lokaal talent als ambassadeurs van de stad, kan in onze overtuiging het best 
worden vormgegeven als één krachtige poporganisatie. 
 
 
6.5 Kunstmin 
De verhouding met Kunstmin verandert: Bibelot wordt huurder van Kunstmin. Deze 
nieuwe rolverdeling kan kansen bieden, maar ook bedreigend zijn als het gaat om 
het autonoom kunnen nemen van besluiten die van invloed zijn op de financiële 
huishouding van Bibelot. 
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Bibelot en Kunstmin lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn ook substantiële 
verschillen. In 2015 is uit onderzoek door Berenschot gebleken dat een fusie geen 
financieel voordeel oplevert. Maar mogelijk kunnen andere argumenten wel 
aanleiding zijn voor nauwere vormen van samenwerking. 
 
 
6.6 Horecavergunning 
De Poplounge kan alleen worden geëxploiteerd indien de vergunning dit toestaat.  
De Gemeente Dordrecht heeft toegezegd mee te willen werken, maar eerst zelf te 
willen onderzoeken welk pad bewandeld moet worden. We gaan er van uit dat 
exploitatie binnen de huidige vergunning is toegestaan, omdat er aan de huidige 
vergunning geen beperkende voorwaarden zijn gekoppeld.   
 
 
6.7 Klimaatbeheersing 
Sinds oplevering van het Energiehuis is de klimaatbeheersing niet in orde en zijn de 
gevolgen voor de exploitatie van Bibelot groot. Zonder oplossing voor dit probleem 
kan Bibelot niet het verblijfsklimaat realiseren waarin de financiële doelstellingen 
realiseerbaar zijn. De verhuurder is nog steeds aan zet.  
 
 
6.8 Inventaris 
De inventaris is grotendeels in bezit van het Vastgoedbedrijf, waaronder licht- en 
geluidsapparatuur. Er wordt echter geen voorziening opgebouwd voor vervanging. 
Als er vervanging van apparatuur nodig is, is er dus geen financiële middelen voor 
vervanging. Dit vormt een ernstig risico voor de continuïteit. De afspraak met de 
gemeente Dordrecht is om hier in 2018 met elkaar over te spreken. 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
6.9 Meerjarenbegroting 
 
 

  
2019 2018 2017 2016 

  baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten 

1 gebouw, inventaris en shared services    €     374.682    €     365.544    €     356.628    €     357.058  

2 organisatiekosten 
 

 €       28.858    €       28.154    €       27.467    €       30.000  

3 kantoor    €         7.985    €         7.790    €         7.600    €       10.000  

4 programma zalen  €     551.830   €     552.944   €     538.371   €     539.458   €     525.240   €     526.300   €     528.796   €     576.143  

5 horeca  €     580.685   €     212.840   €     561.725   €     207.649   €     519.000   €     202.585   €     493.570   €     185.955  

6 exploitatie Poplounge  €       40.764     €       39.770     €       38.800        

7 salarislasten medewerkers loondienst    €     420.069  
 

 €     405.090     €     390.659  
 

 €       52.925  

8 overige personeelskosten  €         2.101   €       31.850   €         2.050   €       31.073   €         2.000   €       30.315   €       11.648   €       42.337  

9 vrijwilligers    €       27.999    €       27.316    €       26.650    €       33.000  

10 marketing   €       35.749    €       34.877    €       34.026    €       35.000  

11 afschrijvingen   €       29.000    €       29.000    €       29.000    €       30.000  

12 overige baten en lasten  €     546.594     €     534.034     €     546.190     €     583.474   €       14.646  

     €  1.721.975   €  1.721.975   €  1.675.950   €  1.675.950   €  1.631.230   €  1.631.230   €  1.617.489   €  1.667.063  
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6.10 Toelichting op de begroting 

 

 

1. gebouw, inventaris en shared services 
Deze post bestaat uit alle aan Kunstmin te betalen contractuele verplichtingen 

voor huur, GWE en shared services, onderhoudskosten aan theatertechnische 

inventaris, op basis van een meerjarenonderhoudsplan, en schoonmaakkosten 

 
2. organisatiekosten 

Deze al jaren stabiele post bestaat voornamelijk uit verzekeringspremies, 

accountantskosten en contributies 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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Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2019 

 

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

