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1.     Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarplan van BIBELOT voor 2018. Kader voor dit jaarplan vormt het meerjarenbeleidsplan 2016-
2019, waarin onze strategische thema’s zijn vastgesteld: 
 

 het verbeteren van de binding met de regio Drechtsteden door  
o vraaggericht te programmeren in de Main Stage, 
o toegankelijker te worden door Brandstof (voorheen: Poplounge) dagelijks te openen; 

 het verbeteren van de kwalitatieve programmering van popcultuur; 

 het bijdragen aan een levendige muzikantenscene; 

 het implementeren van resultaatverantwoordelijkheid in de organisatie en de bedrijfscultuur. 
 
Dit jaarplan vormt hiervan een uitwerking en geeft inzicht in de activiteiten die Bibelot in 2018 zal ontplooien 
om de doelstellingen te realiseren. Bibelot handelt daarbij 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.  
 
De missie van Bibelot is het 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 en talentontwikkeling te stimuleren en te faciliteren. 
 
De begroting bij dit jaarplan is gebaseerd op het uitgangspunt dat Bibelot zich op een gezonde manier kan 
ontwikkelen in het Energiehuis. Tot op heden is dit niet het geval geweest en is er geen sprake van een 
duurzame exploitatie. Dit heeft zijn weerslag op de inhoudelijke ontwikkeling en groei van Bibelot. Er zijn 
desondanks goede resultaten geboekt: bezoekersaantallen stijgen en de diversiteit van het aanbod en het 
publieksbereik nemen toe. De organisatie is zeer kostenefficiënt ingericht en de in 2016 uitgevoerde 
reorganisatie, waarbij de focus is gericht op resultaatgerichtheid, sorteert aantoonbaar effect. De 
personeelsformatie is klein en in de afgelopen jaren zijn alle mogelijke kostenbesparende maatregelen 
uitgevoerd. 
Al deze inspanningen ten spijt, is in 2017 vastgesteld dat er sprake is van een structureel exploitatietekort. 
Omdat de reserve is uitgeput, betekent dat er op korte termijn ernstige continuïtsrisico’s bestaan. Op de 
huidige manier doorgaan is daarom geen optie. Steun van de gemeente is noodzakelijk om de exploitatie zo 
snel mogelijk op een gezond niveau te brengen.  
 
Bibelot zal in 2018 het meerjarenbeleid voor de komende jaren ontwikkelen. Halverwege 2018 staat de 
evaluatie van het Energiehuis gepland, waarvan Bibelot onderdeel is. De uitkomsten van deze evaluatie zullen 
medebepalend zijn voor de strategie van Bibelot. Het ontwikkelen van een strategie voor de komende jaren is 
een proces waar we met veel enthousiasme naar uit kijken: het moet leiden tot een sterk en uitdagend 
programma, een duurzaam krachtige organisatie en een belangrijk rol in het ontwikkelen van levendige, 
aantrekkelijke stad. Een gezond financieel kader is daarvoor noodzakelijk. 
 
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  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Popmuziek is sterk verbonden met jeugdcultuur en vormt een verbindend element tussen andere 
kunst en cultuuruitingen. Popcultuur is op allerlei manieren verweven in de samenleving en draagt een 
belangrijke maatschappelijke waarde in zich op het gebied van cultuur, participatie, talentontwikkeling 

en economie.” 
bron: VNPF en POPnl, De Waarde van Pop (2013)  
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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. Het aanbod in de Main Stage richt zich vooral op de 
persona's Kevin en Joke. 
 
 

‘vraaggericht programmeren’ 
 
Bibelot maakt gebruik van de persona’s Eva, Bram, Kevin en Joke, gestoeld op een marketingkwadrant 
waarbij de wijze van beleving van een evenement centraal staat (respectievelijk: muziek is een ‘verrijking’, 
‘identiteit’, ‘feest’ en ‘aanleiding’).  
 

 
 
Door kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder bezoekers uit te voeren, brengen we in kaart waar behoeftes 
liggen en weten we hoe trends zich ontwikkelen. Onze werkwijze wekt een toenemende interesse van collega 
podia en van boekingskantoren.   
We werken ook aan het verbeteren en uitbreiden van de beschikbare mogelijkheden om data als klik- en 
aankoopgedrag te kunnen analyseren. 
Aanbevelingen die volgen uit onze onderzoeken en analyses, gebruiken we niet alleen voor de ontwikkeling 
van ons programma, maar zijn bijvoorbeeld ook van belang voor het bepalen van het assortiment door ons 
hoofd horeca. 
 

 
 
Voor Kevin en Joke is ‘een gezellige avond uit’ het motief om Bibelot te bezoeken: de ontmoetingsfunctie 
speelt een zeer belangrijke rol. Kevin komt vooral om te feesten met vrienden. Voor Joke is een concert meer 
een aanleiding voor een gezellige avond uit.  
Bibelot draagt met het aanbod van de Main Stage bij aan het vergroten van sociale cohesie en de 
toegankelijkheid van cultuur voor inwoners van de Drechtsteden. 
 
In ons meerjarenbeleidsplan hebben we KPI’s (kritische prestatie indicatoren) geformuleerd. Deze bleken te 
ambitieus, zo is gebleken uit de resultaten van 2016 en (de voorlopige resultaten van) 2017. Om die reden zijn 
de KPI’s enigszins bijgesteld. Dat neemt niet weg dat ze op het voor 2018 gestelde niveau nog steeds 
vergelijkbaar zijn met andere podia (bron: Podium Analyse Systeem van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals). 
De KPI’s voor de Main Stage voor 2018 zijn: 
1) >95 publieksevenementen per jaar, waarvan >20 concerten 
2) bezettingsgraad > 55% (39.188 bezoekers) 
3) netto opbrengst horeca per bezoeker > 5,30 EURO 
 
 



5 
 

het programma voor Kevin: 
Het programma in de Main Stage bestaat voornamelijk uit een aantal programmareeksen (meerdere 
evenementen voor dezelfde doelgroep die met herkenbare regelmaat plaats vinden): 
 

 Dansfeesten voor jongeren van 12 tot 15 jaar die voor het eerst uitgaan:  zoals ‘frisfeesten’. 
Doelstellingen: publieksopbouw en verantwoord uitgaan stimuleren. 

 Dansfeesten voor scholieren (bovenbouw): in samenwerking met partners uit de regio Drechtsteden. 
Doelstelling: organisatietalent ontwikkelen en publieksopbouw. Muziekgenres voornamelijk 
dancestromingen als EDM, latin en urban. Leeftijdsgroep 16 tot 18 jaar. 

 Dansfeesten voor 18+’ers. Muziekgenres: EDM, latin, urban, eclectisch. 

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

 
Deze programmareeksen worden bezocht door Kevin (‘feest’), voor wie vanaf de leeftijd van 12 jaar dus 
aanbod is. Mede door gewijzigde alcoholwetgeving is er voor de jongste leeftijdsgroepen in onze regio 
nauwelijks vergelijkbaar aanbod. Bibelot vervult hierin dus een essentiële rol, ook door het creëren van een 
veilige uitgaansomgeving. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van alcoholmisbruik, onder meer 
door het inzetten van blaastesten bij de toegangscontrole. 
De communicatie met deze doelgroep vindt vrijwel uitsluitend plaats via social media (Instagram, vlogs).   
 
 
het programma voor Joke: 
Anders dan Kevin bezoekt Joke (‘aanleiding’) ook festivals en concerten en is haar muzieksmaak minder 
tijdgebonden dan die van Kevin. Joke is actief op Facebook, maar leest ook de lokale kranten. Voor haar 
organiseren we: 
 

 Dansfeesten voor jongeren die ook festivals en popconcerten bezoeken. Muziekgenres: eclectisch, 
alternatief, rock. Voorbeelden van dit type feesten zijn Superstijl en de Halloweenparty. 

 Dansfeesten voor volwassenen. Feesten der herkenning, zoals 70’s Disco en 40UP.  

 Topconcerten: artiesten/bands als Douwe Bob, De Dijk, 3J’s, Nick & Simon, Liptease, Memphis 
Maniacs. Het beschikbare aanbod dat voldoende aantrekkingskracht heeft om de Main Stage 
winstgevend te kunnen exploiteren, 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, Jett Rebel. Deze concerten zijn vaak gericht op Eva (zie Power Stage) 

 ‘Tributes’, optredens van coverbands van bijvoorbeeld The Doors, Pink Floyd, Abba en Bruce 
Springsteen.  

 Bluesconcerten: er is in 2017 meer aanbod ontwikkeld dat deels zeer succesvol was. Deze 
succesvolle reeks laten we verder groeien in 2018.  

 
Bijzondere aandacht van de verantwoordelijke programmeur gaat uit naar 

 het uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners, zoals onderwijsinstellingen en organisatoren 
van dance-events; 

 het bijdragen aan het verlengen van de bezoekduur van gasten. Door het programma van de Main 
Stage aan te laten sluiten bij dat van Brandstof en de Power Stage wordt een langere verblijfsduur 
aantrekkelijk gemaakt. 
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Memphis Maniacs, Main Stage, foto: Femke de Schepper 

 
 
 
 
 

 
Di-Rect, Main Stage, foto: Marc de Jong  
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3.  Power Stage 
 
Doelstelling van het programmeren van de Power Stage is popcultuur aan de Drechtsteden tonen en daarmee 
bij te dragen aan de diversiteit en aantrekkingskracht van de regio. Het aanbod is inspirerend, verrassend en 
vernieuwend. Anders dan in de Main Stage richt het programma in de Power Stage zich vooral op de 
persona’s Eva (‘verrijking’) en Bram (‘identiteit’). Eva en Bram zijn in Dordrecht minder goed vertegenwoordigd 
dan Kevin en Joke. Ze zijn hoger opgeleid. Eva is nieuwsgierig van aard en wil bij het uitgaan geïnspireerd 
raken. Ze is een echte ontdekker, met brede culturele interesse, op zoek naar vernieuwing. Bram is zichtbaar 
onderdeel van een bepaalde subcultuur: aan zijn kledingstijl of haardracht herken je zijn muziekvoorkeur. We 
richten ons op de subculturen die aansluiten bij de kracht van (inwoners van) de stad, zoals reggae (zie 
hierna). Onze relatie met de Popcentrale is van groot belang om deze subculturen te ontdekken.   
 
De KPI’s voor de Power Stage voor 2018 zijn: 

KPI’s: 
1) 90 evenementen per jaar 
      > 20 in het marketingkwadrant ‘muziek is een identiteit’ 
    > 55 in het marketingkwadrant ‘muziek is een verrijking’ 
2) bezettingsgraad minimaal 40%  
3) opbrengst horeca per bezoeker minimaal 5,30 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 blijkt dat Bibelot een sterk merk is voor popcultuur 

 
Voor het bereiken en betrekken van de doelgroep wordt samenwerking gezocht met lokale ambassadeurs, die 
ook als curator van een evenement kunnen optreden, zoals de heren van Velvet Music Dordrecht en Yvo van 
der Vat, bekend van o.a. Kunstrand. 
  
Het programma bestaat uit: 
 

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

 Regionaal talent: bands uit de regio Drechtsteden, meestal in samenwerking met de Popcentrale of 
andere lokale partners. Er zijn meerdere vormen: wedstrijd (Band Boost), festivalconcepten (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. In 2018 zetten 
we in op hardcore en reggae, omdat deze in de regio Drechtsteden goed vertegenwoordigd zijn.  

 Bijzondere concerten: uniek aanbod dat elders in het land niet vaak gezien wordt. Zet Dordrecht bij 
liefhebbers op de kaart. Dit aanbod wordt georganiseerd door partners die weten hoe deze 
liefhebbers worden bereikt, zodat Wilbertjan Vlot doet met (F)luister. 

 
Naast het realiseren van programma houdt de verantwoordelijke medewerker zich ook bezig met: 
 

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

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

 Het versterken van de continuïteit van het programma. 
 
Het programma in de Power Stage is nodig ter versterking van het imago van Bibelot als interessante 
organisatie die gevolgd moet worden. Oftewel: om Eva’s nieuwsgierig te maken en te houden. Dit doel is niet 
uitsluitend bereikbaar met programmering in de Power Stage: de eigen voorzieningen zijn kostbaar om te 
exploiteren en staan, voor een deel van de doelgroep, in de weg aan laagdrempelige programmering. De 
programmeur zoekt daarom nadrukkelijk ook naar andere locaties in de stad om tegen lage productiekosten 
aanbod van Bibelot te kunnen realiseren.  
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concert in de Northcote-reeks (hardcore, punk), Power Stage, foto: Danny van der Weck 

 
 

 
Model Depose, Power Stage, foto: Marc de Jon 
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4.  Brandstof      
bron: Facebook 

 
Brandstof is de plek waar Bibelot samen met het publiek werkt aan het aanbod. Het is het visitekaartje van de 
organisatie en de letterlijke en figuurlijke verbinding tussen binnen en buiten. Brandstof scoort goede 
recensies op Facebook en wordt zeer enthousiast ontvangen. Het is de plek waar professionals van Bibelot in 
direct contact met het publiek komen, waar gesprekken ontstaan en ideeën worden ontwikkeld. Het is de 
Brandstof voor Bibelot.  
 

“Brandstof, het kersverse café van Bibelot in het Energiehuis heeft het in 
zich om …. the place to be te worden en is …. dan ook precies wat het 

Energiehuis en de ruimte daaromheen nodig hebben.”  

 

Kees Thies, column AD de Dordtenaar, 22 september 2017 
 
 

In 2017 is het resultaat van Brandstof nog niet op het niveau waarop we willen uitkomen. Onder meer door de 
opening van het terras zal Brandstof in 2018 positief bijdragen aan het financiële resultaat van Bibelot. Samen 
met het feit dat Brandstof het gehele jaar wordt geëxploiteerd, hetgeen in 2017 nog niet het geval was, leidt dit 
tot een stijging van de begrote omzet. Op basis van de eerste ervaringen in 2017 hebben we de 
geprognosticeerde opbrengst naar beneden bijgesteld. 
bezoekers per jaar:    9.000 
netto opbrengst horeca per bezoeker: € 3,23 
 
Naast doorontwikkeling van het concept, is het belangrijk dat Bibelot en Brandstof elkaar meer versterken. 
Zowel het programma als de promotie moet beter op elkaar worden afgestemd. Dit doen we onder meer door 
de eindverantwoordelijkheid voor de marketing van Brandstof naar de afdeling marketing te verplaatsen.  
 
Brandstof is onderdeel van Bibelot: de exploitatie maakt integraal onderdeel uit van de begroting van Bibelot. 

 
 

 
Brandstof na een concert 

 
 
 
 

https://www.ad.nl/dordrecht/place-to-be~a2836c35/
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Bibelotters aan het werk in Brandstof 
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5.  Personeel en organisatie 
 
Ten opzichte van het jaarplan 2017 heeft in de bestuurssamenstelling een wijziging plaatsgevonden. Bart van 
de Laak (penningmeester) is vervangen door Bouke Borger en ook Lars Brouwer is tot het bestuur 
toegetreden. 
De actuele samenstelling is via deze link te zien. 
 
De personeelsformatie van Bibelot is ca. 30% kleiner dan bij podia van vergelijkbare omvang. Het team levert 
een topprestatie door desondanks vergelijkbare resultaten te behalen, zoals een vrijwel gelijk jaarlijks 
bezoekersaantal, een aanzienlijk lagere subsidie per bezoeker en per activiteit en 33% meer bezoekers per 
fte. (bron: Podium Analyse Systeem van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals). De risico’s van een kleine 
formatie zijn evident: tijdelijke uitval is van invloed op de continuïteit, de werkdruk en de afbreukrisico’s zijn 
hoog.  
 
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 Roufaida Aboutaleb 

hoofd Brandstof 0,63 Lara Geense 

administratie/secretariaat 0,84 Ingeborg Heijboer 

medewerker pre-produktie 0,63 Richard het Lam 

facilitair medewerker 0,42 Elisjeba Wesenhagen 

hoofd horeca 0,79 Femke Verbeek 

horecabedrijfsleider 0,21 Josje Slotboom 

schoonmaak (kantoren, 
Brandstof en backstage) 

0,71 
 

Joke Slotboom 
 

 
8,54 

  
Vanwege de opening van Brandstof en het in loondienst verrichten van een deel van de 
schoonmaakwerkzaamheden is de omvang van de formatie iets toegenomen ten opzichte van 2017. De 
grotere formatie leidt dus niet tot hogere kosten, omdat deze werkzaamheden eerder door de ‘flexibele schil’ 
werden verricht.  
De flexibele schil wordt ingezet ten behoeve van de exploitatie van evenementen. De schil bestaat uit 
bedrijven, zelfstandigen en gedetacheerde medewerkers en wordt ingezet voor de volgende werkzaamheden: 
 

 Coördinatie en uitvoer onderhoud theatertechniek 

 Advies op het gebied van gebruik van theatertechniek 

 Advies op het gebied van financiële administratie en fiscale zaken 

 Technische productie van evenementen 

 Stagemanagement 

 Horeca-/barwerkzaamheden (Brandstof, Main Stage) 

 Security 

 Schoonmaak (Brandstof, Main Stage) 
 
Door vrijwilligers worden de volgende functies uitgevoerd: 

 Lichttechnicus 

 Geluidstechnicus 

 Stagemanager 

 Stagehands, humpers & hosts 

 Horeca-/barwerkzaamheden (zalen) 

 Promotie 

 Fotografie 

 DTP-en 

 DJ 

 VJ 
 
Bibelot is erkend als leerbedrijf. In 2017 heeft het hoofd horeca haar diploma als ‘leermeester’ 
behaald, waardoor we het aantal stagemogelijkheden kunnen uitbreiden. Er zijn 6 vaste 
stageplaatsen: marketing (2), programmering, horeca, productievoorbereiding en planning/projecten. 
Daarnaast worden jaarlijkse enkele tientallen meeloopstages / snuffelstages / maatschappelijke 
stages aangeboden. 

http://www.bibelot.net/bestuur
http://www.bibelot.net/wie-is-wie
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6.  Begroting 
 
 
     begroting 2018    prognose 2017 (na Q2)    begroting 2017    werkelijk 2016*  

BATEN             

               

(1) Netto Omzet   €     997.000     €     885.000     €  1.301.340     €     807.217  

               
(2) Subsidiebaten   €     854.940     €     554.190     €     551.940     €     564.503  

               
(3) Sponsorbijdragen   €      20.000     €      24.000     €             -       €      24.375  

               
(4) Giften en baten uit fondsenwerving   €        4.000     €        2.000     €        4.000     €        2.196  

               
(5) Financiële baten   €             -       €           500     €             -       €           466  

               
(6) Overige baten   €      65.000     €      50.000     €        4.000     €     113.941  

               
 totaal baten    €  1.940.940      €  1.515.690      €  1.861.280      €  1.512.698  

               

               

LASTEN             

               
(7) Kostprijs van de omzet   €     791.375     €     655.000     €     952.835     €     617.095  

               
(8) Personeelskosten   €     491.000     €     445.000     €     445.624     €     405.734  

               
(9) Huisvestings- en inventariskosten   €     342.845     €     340.000     €     345.628     €     338.561  

               
(10) Overige algemene kosten   €      70.400     €      70.000     €      80.526     €      70.995  

               
(11) Afschrijvingen op de vaste activa   €      31.000     €      35.000     €      36.000     €      30.440  

               
(12) Financiële lasten   €             -       €             -       €             -       €           212  

               
(13) Overige lasten   €     214.320     €      25.000     €           667     €      26.228  

               
 totaal lasten    €  1.940.940      €  1.570.000      €  1.861.280      €  1.489.265  

               

(14) RESULTAAT   €               -    €     -54.310     €             -       €      23.433  

 

* de volledige jaarrekening is te downloaden via deze link 

  

http://www.bibelot.net/anbipublicaties
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7.  Toelichting op de begroting 
 
De begroting komt tot stand door rekening te houden met resultaten uit voorgaande jaren. Ten opzichte 
van de begroting voor 2017 leidt dit tot een aantal veranderingen: 
 
 
omzet 
De omzet is aanzienlijk lager begroot dan in de begroting voor 2017, want 

 de opgave voor de Main Stage is te ambitieus gebleken en voor 2018 naar een realistischer niveau 
bijgesteld: de bezettingsgraad is verlaagd van 64 naar 55% en ligt daarmee weer in lijn met het 
gemiddelde van vergelijkbare podia (bron: Podium Analyse Systeem van de Vereniging van Nederlandse 

Poppodia en Festivals).  

 het geraamde bezoekersaantal van Brandstof is bijgesteld naar 9.000 

 de netto horeca-opbrengst per bezoeker van de zalen is bijgesteld naar € 5,30 
 
De omzet is hoger begroot dan in de prognose voor 2017 die is opgenomen in de halfjaarrapportage, want 

 Brandstof wordt het gehele jaar geëxploiteerd en deze exploitatie is in oktober 2017 uitgebreid met 
een terrasfunctie. 

 
De raming van het aantal bezoekers en de opbrengst uit horeca-exploitatie van Brandstof en de popzalen 
is als volgt: 
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Main 95 750 55% 39.188 €     5,30  €  207.750  

Power 90 300 40% 10.800 €     5,30  €   57.255  

Brandstof 
   

  9.000 €     3,23   €   29.070  

    
58.988 

 
 € 294.075  

 
 
kostenstijgingen 

 hogere pensioenlasten (25.000 euro), opgenomen bij de personeelskosten. Met ingang van 1 
januari 2018 zal zeer waarschijnlijk de pensioenregeling wijzigen als gevolg van een cao-wijziging. 
(bron: principe akkoord cao poppodia en nederlandse festivals 2017 – 2018, pagina 3) 

 
 
mogelijke besparingen 

 er zijn hogere energielasten begroot als gevolg van de verspilling door de klimaatinstallatie. Als 
deze problemen worden opgelost, kan een besparing van 8.000 euro worden gerealiseerd. 

 
 
inventaris 

 Toevoeging van een bestemmingsreserve voor vervanging van de inventaris (214.320 euro). Dit 
bedrag is onder de overige lasten opgenomen. Het bedrag is gebaseerd op twee documenten: de 
meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor de theatertechniek en een bijlage bij de 
bruikleenovereenkomst tussen Bibelot en het Vastgoedbedrijf van de gemeente Dordrecht.  
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8.  Risico’s 
 
 

 Bibelot heeft geen risicoreserve: deze is de afgelopen jaren uitgeput als gevolg van de hogere 
huisvestingslasten. Er is geen ruimte om tegenvallers, verliezen en onvoorziene kosten op te 
vangen. In de begroting is geen ruimte om de algemene risicoreserve aan te vullen. 
 

 Er wordt een bestemmingsreserve gevormd voor vervanging van de inventaris. Zonder deze 
reserve is er een groot continuïteitsrisico. In het geval van defecten zijn er geen middelen voor 
vervanging beschikbaar. De inventaris is essentieel voor onze bedrijfsvoering: zonder licht- en 
geluidsapparatuur kunnen geen concerten worden georganiseerd.  

 

 De voor 2018 begrote verhouding tussen ticketinkomsten en programmakosten is ongeveer 1:1 
(1,00), vergelijkbaar met onze eerdere resultaten. Vergelijkbare poppodia realiseren een lagere 
verhouding uit (0,85 – 0,90). Het risico is dat we niet het beoogde bezoekersaantal behalen. De 
inkomsten dalen dan, terwijl de kosten gelijk blijven. Het vraaggericht programmeren van de Main 
Stage draagt bij aan het beperken van dit risico. 
 

 Er zijn ten tijde van het vaststellen van dit jaarplan onopgeloste gebreken aan het gebouw en de 
installaties, zoals stankoverlast en klimaatproblematiek. Zo lang deze niet zijn opgelost, is er 
sprake van voortijdig vertrekkend publiek, artiesten die weigeren op te treden, het optreden eerder 
stoppen dan gepland of op het podium publiekelijk klagen over tocht, hitte of kou. Dit veroorzaakt 
niet alleen imagoschade, maar de eigen inkomsten zullen ook achterblijven bij onze ambities. 

 
 
* referentiegroep bestaande uit 12 podia, in de gemeenten Deventer, Haarlemmermeer, Eindhoven, Amersfoort, Apeldoorn, Zwolle, 
Arnhem, Amstelveen, Den Bosch, Enschede, Bergen op Zoom en Haarlem. Bron: Podium Analyse Systeem van de Vereniging van 
Poppodia en –Festivals.   
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Jaarplan 2018 
 

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. 
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