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Dirty Daddies, 10 januari 2020 (fotograaf: Ferry Alblas) 

1.  Inleiding 
 
 
 
 
Dit jaarverslag dient ter verantwoording van het boekjaar 2020 en is opgesteld met als doel de ontvangen subsidie van de 
Gemeente Dordrecht en het Fonds Podiumkunsten te verantwoorden. Stichting Bibelot is niet verplicht het jaarverslag te 
deponeren bij de Kamer van Koophandel, maar onze ANBI-status betekent wel dat we een publicatieplicht hebben. 
Vastgestelde beleidsstukken en verantwoordingsverslagen zijn daarom te vinden op onze website: 
http://www.bibelot.net/anbipublicaties.  
 
Er is naar gestreefd dit jaarverslag bondig te houden. Daar waar informatie online beschikbaar is, wordt hiernaar verwezen. 
 
Het verslag voldoet aan de in de subsidiebeschikkingen van de gemeente Dordrecht en het Fonds Podiumkunsten gestelde 
voorwaarden. Zowel dit verslag als de controleverklaring zijn opgesteld met inachtneming van de in de Algemene Subsidie 
Verordening Gemeente Dordrecht 2016 opgenomen eisen en richtlijnen.  
 
Het bestuur van Stichting Bibelot heeft dit jaarverslag vastgesteld op 25 maart 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibelot.net/anbipublicaties
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Een lijst van alle activiteiten is opgenomen in bijlage 2. 

2.  Directieverslag 
 
 
2.1 Covid-19 
 
Het jaar 2020 was een ongewoon jaar. We startten voortvarend, met goede resultaten. Vanaf 12 maart stond ons werk 
plotseling in het teken van overleven. Onze risicoreserve is van beperkte omvang en we zagen een faillissement met rasse 
schreden naderen. We grepen direct stevig in en beperkten onze kosten. Gelukkig werd snel duidelijk dat de overheid ons 
ondersteunde. We deden een beroep op generieke steunmaatregelen (TOGS, TVL en NOW) en ontvingen steun van het 
Fonds Podiumkunsten via de Regeling Podia Covid-19. De gemeente Dordrecht matchte de steun uit deze regeling door het 
verstrekken van extra subsidie en huurkorting. We ontvingen meer steun dan voor 2020 noodzakelijk was. Het resultaat wordt  
gereserveerd om toekomstige verliezen als gevolg van de coronacrisis zoveel als mogelijk zelf op te kunnen vangen. 
 
De coronacrisis bood ons de kans om andere vormen te creëren waarop we muziek en publiek aan elkaar verbinden. We 
maakten een talkshow en livestreams. We deden dit volledig in eigen beheer, zodat we de vaardigheden ontwikkelden om ook 
in de toekomst online content te kunnen maken.  
 
 
2.2 Aanbod 
 

 
           

Het aantal bezoekers wordt bepaald door de som van  

• het aantal geregistreerde bezoekers in het kassasysteem (12.564 bezoekers) ; 

• schatting van het aantal bezoekers bij gratis toegankelijke activiteiten (327 bezoekers) en van verkopen door externen 
(649 bezoekers). 

• schatting van het aantal bezoekers van Brandstof. 
 
In bovenstaand overzicht is alleen het aantal dagen geteld waarop Brandstof zelfstandig geopend was. Brandstof is ook 
gebruikt als horeca-uitgiftepunt tijdens publieksevenementen in de zalen waarbij de horeca in de zalen door 
coronamaatregelen niet gebruikt mocht worden. 
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Het totaal aantal activiteiten bedraagt 113. Daarvan zijn er 5 ‘hybride’, dat wil zeggen zowel als livestream als voor publiek 
uitgevoerd. Deze hybride activiteiten zijn als één activiteit geteld. 
 
Verhuur van de zalen was van 2016 tot en met 2018 in handen van de verhuurder, Stichting Kunstmin. Sinds 1 januari 2019 
kan Bibelot zelf de zalen verhuren. Er vonden in 2020 twee commerciële verhuringen plaats, tien keer werden onze ruimtes 
gebruikt door (huurders van) Stichting Cultuureducatie. Door Big Rivers werd een talkshow opgenomen.  
 
Het programma komt deels tot stand in samenwerking met partners. Deze samenwerkingen dragen bij aan de diversiteit van 
het aanbod. Er wordt samengewerkt met lokale partners als Kunstmin, Stichting Cultuureducatie, Inventors, BOD Events, 
Door, Velvet Music, (F)luister, maar ook met landelijk opererende partijen als Lepeltje Lepeltje, Muziek Bij De Buren en de 
Popronde. Een deel van deze samenwerkingen heeft in 2020 door de coronamaatregelen niet of minder tot programma 
kunnen leiden.  
 
Samenwerking Energiehuispartners 
In het Energiehuis werken we samen in beheer en ICT, maar ook enkele programma-activiteiten worden in gezamenlijkheid 
ontwikkeld. De jaarlijks terugkerende Cultuurnacht en Cultuursafari zijn voorbeelden, al kon eerstgenoemde in 2020 door de 
coronamaatregelen niet doorgaan.  
Popgala 
Samen met de Popcentrale organiseert Bibelot het Dordtse Popgala, dat is verplaatst naar 2021 omdat er binnen de geldende 
coronamaatregelen geen mogelijkheid is gezien om een volwaardig gala te organiseren.  
Wanderlust 
Samen met Kunstmin organiseerden we Wanderlust, een expeditiefestival dat naar meer smaakt en we graag voortzetten.  
Overige 
De Energiehuis Masterclasses verbinden educatieve activiteiten aan publieksactiviteiten. Daarnaast werken we met Kunstmin 
aan het programmeren rond gethematiseerde dagen of weekenden en met de Popcentrale aan een jaarlijkse muzikantendag. 
Door COVID-19 kon dit niet tot activiteiten leiden, maar deze pakken we zo snel als mogelijk weer op. 
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Bestuur

Directeur

Programma Marketing
Sales & 

operations

Producties Horeca Beheer

Staf

2.3 Personeel 
 

Het team van Bibelot bestond in 2020 uit: 
David van Wijngaarden directeur 1,00 fte  
Hans van Dokkum programmeur Main Stage 0,84 fte  
Tim van Dorp programmeur Power Stage 0,84 fte tot 1 juni 
Bart Kuntz programmeur 0,53 fte  
Louisa Steenbakker hoofd marketing 1,00 fte  
Edwin van de Merbel marketingmedewerker 0,84 fte tot 1 september 
Lara Geense directiesecretaris 0,63 fte tot 1 mei 
Femke Verbeek hoofd horeca 1,00 fte tot 1 juli 
Joke Slotboom schoonmaker 0,95 fte  
Elisjeba Wesenhagen facilitair medewerker 0,82 fte  
Hugo Mastenbroek klusjesman 0,13 fte tot 28 december 
Jacoline Flach horecamedewerker 0,55 fte tot 1 januari 2021 
Rebecca Boer vrijwilligerscoördinatie 0,53 fte vanaf 1 september 

de weergegeven functie-omvang is die op 31 december 2020 of op het moment van uitdiensttreding 
 

De formatie had een gemiddelde omvang van 8,74 fte (in 2019 nog 9,70 fte). Een actueel overzicht van medewerkers die in 
loondienst zijn, is te vinden op onze website. 
 
Naast de medewerkers die in loondienst zijn, worden een aantal vaste werkzaamheden door ingehuurde medewerkers 
gedaan. Daarnaast zijn zo’n 100 vrijwilligers voor Bibelot werkzaam en voeren circa 45 zzp’ers met regelmaat 
evenementgebonden opdrachten uit, als stagemanager, lichttechnicus, geluidstechnicus of horecamedewerker. Voor onze 
vrijwilligers, zzp’ers en oproepkrachten was vanaf maart nauwelijks werk voorhanden. Waar mogelijk zorgden we voor werk 
door onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren.  
Vanwege het ontbreken van arbeid gedurende een aaneengesloten periode van langer dan een half jaar, waren er aan het 
eind van 2020 geen oproepkrachten meer aan Bibelot verbonden. 
 
Bibelot past de cao Nederlandse Poppodia en –Festivals (NPF) toe en is lid van de Werkgeversvereniging (WNPF). De 
directeur van Bibelot is bestuursvoorzitter van de WNPF. 
 
Het fiscaal loon van de directeur bedroeg in 2020 70.582 euro. De directeur ontvangt geen toeslagen of bonussen. De 
nevenfuncties van de directeur zijn onbezoldigd. 
 
We reorganiseerden om kosten te besparen, 
maar ook om uitvoering te geven aan ons meerjaren- 
beleidsplan. De organisatiestructuur is gewijzigd  
en er is meer leiderschap toegevoegd. In 2021  
worden ontstane vacatures vervuld, te beginnen  
met de aanstelling van een hoofd programma.  
  

https://www.bibelot.net/meet-the-team/
http://caopoppodia.nl/
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3.  Bestuursverslag 
 
 
3.1 Bestuursverslag 
 
De algemene doelstelling van de stichting is het exploiteren van een culturele accommodatie om ruimte te bieden aan 
publieksvoorstellingen van hedendaagse podiumkunst, in het bijzonder popmuziek en daarin gelieerde vormen. Het aanbod 
van Bibelot biedt primair invulling aan de presentatiefunctie en waar mogelijk ook op het gebied van productie, informatie en 
educatie.  
 
Bibelot hanteert het bestuur/directiemodel. Bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een 
vergoeding voor reis- en parkeerkosten. De directeur is werknemer van de stichting.  
 
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting Bibelot vonden in 2020 wijzigingen plaats: Lars Brouwer verliet het 
bestuur in september en Edwin Bax trad toe tot het bestuur in december. De actuele samenstelling van het bestuur is 
gepubliceerd op onze website. 
 
Bibelot past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. 
 
De deskundigheidsgebieden van bestuursleden variëren tot kennis en ervaring in de cultuursector tot financiële, juridische en 
bestuurlijke achtergronden. Er zijn profielen opgesteld voor het bestuur als collectief en voor afzonderlijke leden.  
 
In 2020 zijn de statuten, het bestuursreglement, het directiereglement en het huishoudelijk reglement niet gewijzigd. De 
actuele versies zijn hier te downloaden. De taakverdeling en het aftreedschema van het bestuur zijn gepubliceerd op onze 
website. 
 
Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd, in aanwezigheid van de directeur. Op 12 maart 2020 is Bibelot 
geconfronteerd met gedwongen sluiting om verspreiding van het coronavirus te beperken. Als gevolg hiervan is de omzet, op 
de exploitatiesubsidie van de Gemeente Dordrecht na, direct volledig weggevallen. Het bestuur en de directie hebben 
maatregelen genomen om de kosten van de stichting te beperken. Er is onder meer gekeken naar de verlenging van 
arbeidsovereenkomsten en het wel of niet doorgaan van concerten in aangepaste vorm. Er is een beroep gedaan op 
tegemoetkomingsregelingen van de Rijksoverheid (TOGS, TVL en NOW). 
 
 
3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Ook in 2021 ondervindt Bibelot de gevolgen van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk op welk moment en onder welke 
condities publieksactiviteiten kunnen worden hervat. Gelet op deze onzekerheid achten wij het noodzakelijk om middelen te 
reserveren voor toekomstige exploitatieverliezen. Het resultaat van 2020 wordt hiervoor bestemd. 
We zullen in 2021 een beroep doen op de regelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten en Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid en mogelijk ook op de Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur en het Kickstart Cultuurfonds. 
Er zijn op dit moment voldoende middelen om in 2021 continuïteitssproblemen te kunnen voorkomen. 
 

https://bibelot.net/bestuur
http://www.governancecodecultuur.nl/
https://bibelot.net/anbipublicaties
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4.  Jaarrekening 

4.1 Balans 

(na resultaatbestemming) 
 
 
    31-12-2020  31-12-2019 

             

ACTIVA        

         

(1) Vaste activa  

     

  ● Immateriële vaste activa  €          9.005     €        12.863   

  ● Materiële vaste activa  €        78.815     €        98.759   

 totaal vaste activa    €        87.820      €      111.622 
         

(2) Vlottende activa 

     

  ● Voorraden   €        12.336     €        25.144   

  ● Vorderingen      

   ● handelsdebiteuren  €             400     €        15.060   

   ● belastingen en premies sociale verzekeringen  €          2.611     €        23.865   

   ● overige vorderingen en overlopende activa  €      140.435    €        79.355   

  totaal vorderingen   €      143.446     €      118.280 
 totaal vlottende activa    €      155.782      €      143.424 
         

(3) Liquide middelen  

  €      438.193     €      111.486 
         

 Balanstotaal    €      681.795      €      366.532 
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Silent Rollerskate Disco, Energieplein, 5 september 2020  
(fotograaf: Danny van der Weck) 

    31-12-2020  31-12-2019 

PASSIVA        

         

(4) Eigen vermogen  

     

  ● Algemene reserve  €        24.399     €        24.399   
  ● Egalisatiereserve  €        22.242     €        22.242   
  ● Bestemmingsreserves  €      359.710     €        43.714   
 totaal eigen vermogen    €      406.351      €        90.355  
         

(5) Voorzieningen  

  €        42.433    €        22.270  
         

(6) Langlopende schulden  

  €        23.837     €        32.409  
         

(7) Kortlopende schulden  

     

  ● Schulden aan leveranciers en handelskredieten  €        16.987     €        31.281   
  ● Belastingen en premies sociale verzekeringen  €          7.388     €        11.397   
  ● Overige schulden en overlopende passiva  €      184.799     €      178.820   
 totaal kortlopende schulden    €      209.174      €      221.498  
         

 Balanstotaal    €      681.795      €      366.532  
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4.2 Staat van baten en lasten 
      

    resultaat 2020 
 

    begroting 2020 
 

    resultaat 2019 

BATEN 
          

             

(1) Netto Omzet  

  
 €     323.338  

  
 €  1.219.343  

  
 €  1.258.939               

(2) Subsidiebaten  

  
 €  1.042.178  

  
 €     734.571  

  
 €     716.130               

(3) Sponsorbijdragen  

  
 €         8.572  

  
 €       13.500  

  
 €       11.905               

(4) Giften en baten uit fondsenwerving  

  
 €         1.724 

  
 €                -    

  
 €                -                 

(5) Financiële baten  

  
 €                3  

  
 €                -    

  
 €                5               

(6) Overige baten  

  
 €       46.117 

  
 €       73.441  

  
 €       90.612              

 
totaal baten 

 
   €  1.421.932  

 
   €  2.040.855  

 
   €  2.077.591               

             

LASTEN 
          

             

(7) Kostprijs van de omzet  

  
 €     315.510  

  
 €  1.050.753  

  
 €  1.115.262               

(8) Personeelskosten 

  
 €     477.901  

  
 €     533.975  

  
 €     528.555               

(9) Huisvestings- en inventariskosten 

  
 €     195.354 

  
 €     307.193 

  
 €     304.625              

(10) Overige algemene kosten 

  
 €       74.263 

  
 €       97.855  

  
 €     106.040              

(11) Afschrijvingen op de vaste activa  

  
 €       40.432  

  
 €       40.000  

  
 €       46.228               

(12) Financiële lasten  

  
 €                -    

  
 €                -    

  
 €                -                 

(13) Overige lasten  

  
 €         2.476  

  
 €                -    

  
 €         2.801               

 
totaal lasten 

 
   €  1.105.936  

 
   €  2.029.776  

 
   €  2.103.511               

(14) Resultaat  

  
 €     315.996  

  
 €       11.079  

  
 €     - 25.920  
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4.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

4.3.1 De stichting 
 

• De Stichting Bibelot (geregistreerd onder KvK-nummer 40322757) is opgericht op 7 december 1967 en is 

statutair gevestigd te Dordrecht (Noordendijk 148). 

• De activiteiten van de stichting bestaan uit het aanbieden, ontwikkelen en ondersteunen van hedendaagse 

podiumkunsten, alsmede al datgene wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht dit 

doel te bereiken door middel van de programmering en exploitatie van Poppodium Bibelot. 

• Het vermogen van de stichting wordt gevormd door sponsoring en fondsen, subsidies en donaties, ontvangen 

recettes, opbrengsten uit horeca-exploitatie en alle andere verkrijgingen en baten. 

• Vanaf 1992 viel de vereniging, later Stichting Bibelot onder de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting, 

wat betekende dat er jaarlijks aangifte moest worden gedaan. Over de jaren 1992 tot en met 2009 is per saldo 

geen vennootschapsbelasting betaald. Enerzijds door verrekening van winsten van het ene jaar met verliezen 

van het andere jaar, anderzijds door de werking van investeringsaftrek die de belastbare bedragen 

verminderen. In 2011 is de belastingplicht met terugwerkende kracht beëindigd per 1 januari 2005. 

 
4.3.2 Continuïteitsveronderstelling 
 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling 
van de stichting. 
 

4.3.3 Grondslagen voor waardering 
 

• Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de grondslagen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

“Organisaties zonder winststreven” gevolgd. 

• Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers van de begroting 2020 alsmede de cijfers van vorig boekjaar 

opgenomen. De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

voorgaand boekjaar. Vergelijkende cijfers zijn eventueel aangepast ter verbetering van het inzicht. 

• Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

• Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 

daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

• Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

• Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 

actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer 

in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 

waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 

waarde.  

• De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

• De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting.  
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Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
Immateriële vaste activa 
De immateriële vaste activa betreffen de huisstijl en website van Bibelot. Deze activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte levensduur en worden berekend op 
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa betreffen horeca-, licht- en geluidsapparatuur, kantoor- en kassainrichting, en de inrichting en 
verbouwingskosten van Brandstof. Deze activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 
ingebruikneming. 
Subsidies of sponsoring op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs. 
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is een voorziening gevormd. 
 
Voorraden 
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze 
lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de 
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan 
wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Eigen vermogen 
Algemene reserve 
De algemene reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting zonder belemmering door 
wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. 
 
Egalisatiereserve en bestemmingsreserves 
Egalisatiereserves en bestemmingsreserves zijn het gedeelte van het eigen vermogen waarover de stichting niet 
zonder belemmering kan beschikken, hiervoor is vanuit wettelijke, statutaire of bestuursbepalingen een beperking op 
gelegd inzake de besteding. 
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per 
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Reorganisatie 
In 2020 is besloten tot een reorganisatie waarvan een deel van de kosten in 2021 zijn voorzien. De omvang van deze 
kosten wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten voor omscholing en ontslagvergoedingen. Deze 
reorganisatiekosten in 2021 worden ten laste van deze voorziening gebracht. 
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Groot onderhoud gebouw 
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het gebouw wordt bepaald op basis van 
de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot 
onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
 
Langlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio 
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. 
 
 
4.3.4 Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van 
goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle 
belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode 
toegerekend. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de 
tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de 
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 
 
Kostprijs van de omzet 
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen en de kostprijs van de 
ingekochte diensten ten behoeve van de geleverde goederen 
 
Overige pensioentoezeggingen 
De overige pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een verzekeraar. De pensioenregeling is van dien aard dat de 
stichting geen risico’s verbonden aan de pensioenregeling draagt. In de jaarrekening worden slechts de verschuldigde 
premies als last in de staat van baten en lasten opgenomen. Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, 
worden zij als verplichting op de balans opgenomen. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van 
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
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4.4 Toelichting op de balans 

 
 

(1) Vaste activa  
   

       

  ● Immateriële vaste activa  
   

 

 

     

 

 
verloopstaat     

 

  

 Website  Totaal 

 

 
Boekwaarde per 1 januari 2020     

 

 
Aanschafwaarde   €              19.295    €              19.295  

 

 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  €                6.432    €                6.432 

 

 

   €              12.863    €              12.863  

 

 
Mutaties     

 

 
Investeringen   €                        -      €                        -    

 

 
Desinvesteringen   €                        -      €                        -    

 

 
Afschrijvingen    €              - 3.858    €              - 3.858  

 

 
Afschrijvingen desinvesteringen    €                        -      €                        -     

 

 

   €              - 3.858    €              - 3.858  

 

 

     

 

 
Boekwaarde per 31 december 2020    

 

 
Aanschafwaarde   €              19.295    €              19.295  

 

 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  €              10.290    €              10.290 

 

 

   €                9.005    €                9.005  

 

 
Afschrijvingspercentages      

 

 
Huisstijl en website 20%     
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  ● Materiële vaste activa  
   

 

 

     

 

 
verloopstaat     

 

  

 Inventaris  Totaal 

 

 
Boekwaarde per 1 januari 2020     

 

 
Aanschafwaarde   €            300.584    €            300.584  

 

 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  €            201.825    €            201.825 

 

 

   €              98.759    €              98.759  

 

 
Mutaties     

 

 
Investeringen   €              17.385    €              17.385  

 

 
Desinvesteringen   €            -   5.448    €            -   5.448  

  Afschrijvingen    €            - 34.911   €            - 34.911 

 

 
Afschrijvingen desinvesteringen    €                3.030    €                3.030  

 

 

   €             -19.944    €             -19.944  

 

 

     

 

 
Boekwaarde per 31 december 2020    

 

 
Aanschafwaarde   €            312.521    €            312.521  

 

 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen  €            233.706    €            233.706 

 

 

   €              78.815    €              78.815  

 

 
Afschrijvingspercentages     

 

 
Inventaris varieert van 10% tot 20%     
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    31-12-2020  31-12-2019 

(2) Vlottende activa      

  ● Voorraden      

   ● voorraad handelsgoederen  €          8.875     €        20.597   

   ● emballage  €          3.461     €          4.547   

  totaal voorraden    €        12.336      €        25.144 
 

 
Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

         

         

  ● Vorderingen      

   ● handelsdebiteuren      

   handelsdebiteuren  €             400     €        16.125   

   voorziening dubieuze debiteuren  €                 -      €       - 1.065    

   totaal handelsdebiteuren    €             400      €        15.060  
         

   ● belastingen en premies sociale verzekeringen      

   omzetbelasting huidig boekjaar  €          2.611     €        13.474   

   omzetbelasting 2017  €                 -     €          7.616   

   omzetbelasting 2016  €                 -    €          2.775  
   UWV  €                 -       €                 -     

   totaal belastingen en premies sociale verzekeringen    €          2.611      €        23.865 
         

   ● overige vorderingen en overlopende activa      

   vooruitbetaalde kosten  €          9.598     €        30.541   

   nog te ontvangen bonussen  €          6.340    €        42.871  

   nog te ontvangen subsidies Covid-19 (RVO)  €          7.314    €                 -  
   overige vorderingen  €      117.183     €          5.943   

   totaal overige vorderingen en overlopende activa    €      140.435      €        79.355 
  totaal vorderingen    €      143.446      €      118.280 
         

 totaal vlottende activa    €      155.782      €      143.424 
         

         

         

         
    31-12-2020  31-12-2019 

(3) Liquide middelen      

   ● kasgelden  €        15.101     €          8.206   

   ● Rabobank 363514864  €      423.089     €      102.747   

   ● Rabobank 3287631101  €                 3       €                 -     

   ● kruispost kassa  €                 -    €             533   

 totaal liquide middelen    €      438.193      €      111.486 
  De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking. 
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    31-12-2020  31-12-2019 

(4) Eigen vermogen      

  ● Algemene reserve      

  Beginstand  €        24.399     €        33.411   

  Vrijval bestemmingsreserve website  €                 -      €          4.705    
  Resultaat tbv algemene reserve  €                 -      €    -    13.717   

  eindstand algemene reserve   €        24.399    €        24.399 
         
  ● Egalisatiereserve      

  Beginstand  €        22.242    €        30.586   

  Mutatie  €                 -    €      -    8.344    

  eindstand egalisatiereserve   €        22.242     €        22.242 
 

 
De egalisatiereserve is opgenomen vanwege eisen van de gemeente Dordrecht. 

         
  ● Bestemmingsreserves      

   ● Website      

   Beginstand  €        12.863     €        21.427   

   Onttrekking  €                 -       €      -    4.705     

   Resultaattoevoeging  €      -    3.859          €      -    3.859     

   eindstand bestemmingsreserve website  €          9.004     €        12.863   

   
De website is in 2017 en 2018 vernieuwd. Ontwerp en functionaliteiten zijn volledig herzien. Hiervoor waren eenmalig extra middelen noodzakelijk. Het 
laatste deel van de kosten was voorzien in 2018. 

         
   ● ICT      

   Beginstand  €        30.851     €        30.851   

   Resultaattoevoeging  €        12.310          €                 -     

   eindstand bestemmingsreserve ICT  €        43.161     €        30.851   

   
Vanaf 2019 worden vervangingsinvesteringen van gezamenlijke ICT in het Energiehuis direct ten laste van de huurders gebracht. Hiervoor worden tot en 
met 2021 extra kosten voorzien. 

         
   ● COVID-19      

   Beginstand  €                 -    €                 -  

   Resultaattoevoeging  €      307.545    €                 -     

   eindstand bestemmingsreserve COVID-19  €      307.545    €                 -  

   
In 2021 wordt een exploitatieverlies verwacht als gevolg van de coronacrisis. In onze begroting van 2021 is dit verlies opgenomen en bepaald dat we 
hiervoor ten lasten van het resultaat in 2020 middelen reserveren.  

         
  eindstand bestemmingsreserves    €      359.710      €        43.714 

  
        

 totaal eigen vermogen    €      406.351      €        90.355 
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    31-12-2020  31-12-2019 

(5) Voorzieningen      

  ● Voorziening groot onderhoud      

  beginstand  €        22.270     €        16.599   

  dotatie  €        10.268    €        10.268  

  onttrekking  €      -    2.200    €      -    4.597  
  totaal voorziening groot onderhoud   €        30.338     €        22.270 

  

Vanaf 1 januari 2019 is Bibelot, als gevolg van de nieuwe huurovereenkomst met Kunstmin, zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud in de gehuurde ruimtes. Voor 
het groot onderhoud is een meerjarenplanning gemaakt. Omdat kosten per jaar sterk kunnen verschillen, wordt een voorziening gebruikt om deze wisselingen te kunnen 
opvangen. Het betreft een langlopende voorziening. Jaarlijks wordt een gelijk bedrag gedoteerd aan deze voorziening en de kosten voor groot onderhoud worden ten laste 
van deze voorziening gebracht. 

         
  ● Voorziening reorganisatie      

  beginstand  €                 -    €                 -  

  dotatie  €        12.095    €                 -  

  onttrekking  €                 -    €                 -  
  totaal voorziening reorganisatie   €        12.095     €                 - 

  
In 2020 is besloten tot een reorganisatie om kosten te reduceren en om de personeelsformatie aan te passen aan de doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. Er worden 
als gevolg van deze reorganisatie kosten voorzien in 2021. Het betreft een kortlopende voorziening. 

       
 totaal voorzieningen    €        42.433      €        22.270 

       

       

       

       

       

       

       

       
    31-12-2020  31-12-2019 

(6) Langlopende schulden      

  ● Sponsoring ABInBev tbv Brandstof      

  beginstand  €        11.667     €        17.500   

  vrijval tgv resultaat  €     -      2.500     €     -      5.833   

  restschuld sponsoring ABInBev tbv Brandstof   €          9.167     €        11.667 

 

 
In 2016 is een overeenkomst afgesloten voor een bedrag van € 37.500. Dit bedrag mocht vrijvallen over de periode van 1-5-2016 tot en met 30-4-2021 in maandelijkse 
termijnen van € 625. Per 1 september 2019 is de overeenkomst aangepast. De restschuld van dat moment, 5000 euro, valt vrij tot en met 31-8-2024 in maandelijkse 
termijnen van € 208,33. 

         
  ● Lening Radder tbv Brandstof      

  beginstand  €        20.742     €        26.814   

  vrijval tgv resultaat  €     -      6.072     €     -      6.072   

  restschuld sponsoring Radder tbv Brandstof   €        14.670     €        20.742 

 
 

In 2016 is een  overeenkomst afgesloten van sponsoring met Radder voor een bedrag van € 42.500. Deze overeenkomst loopt van 1-6-2016 tot en met 30-5-2023 en mag 
in maandelijkse termijnen van € 506 vrijvallen. Als zekerheid voor de overeenkomst met Radder is gesteld de verpanding van de voorraad en het bedrijfsinventaris. 

         
 totaal langlopende schulden    €        23.837      €        32.409 
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    31-12-2020  31-12-2019 

(7) Kortlopende schulden      

  ● Schulden aan leveranciers en handelskredieten   €        16.987     €        31.281 
         

  ● Belastingen en premies sociale verzekeringen      

   ● loonbelasting huidig boekjaar  €          7.388     €        11.397   

   ● pensioenen  €                 -    
 

  €                 -     

  totaal belastingen en premies sociale verzekeringen   €          7.388      €       11.397 
         

  ● Overige schulden en overlopende passiva      

   ● reservering vakantiegeld  €        13.824     €        20.585   

   ● reservering vakantiedagen  €          2.636     €          5.528   

   ● vooruitontvangen bedragen  €      112.884     €      110.772   

   ● vooruitontvangen omzet horeca  €        12.121     €        13.053   

   ● nog terug te betalen subsidies Covid-10 (UWV)  €        16.425      €                 -     
   ● nog terug te betalen ticketgelden  €        12.979      €                 -     

   ● nog te betalen kosten  €        13.930     €        28.882   

  totaal overige schulden en overlopende passiva   €      184.799     €      178.820 
         

 totaal kortlopende schulden    €      209.174      €      221.498   

        

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Stichting Bibelot huurt het pand op de locatie Noordendijk 148 te Dordrecht. In 2019 is een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de periode van 1 
januari 2019 tot en met 31 december 2027. De huurprijs op jaarbasis bedraagt per 1 januari 2021 € 85.950 en wordt jaarlijks geïndexeerd. 
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4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
     

resultaat 2020 
 

begroting 2020 
 

resultaat 2019 

(1) Netto Omzet 
        

 
 ● Recettes 

 
 €      153.875 

  
 €      590.000 

  
 €      630.449             

 
 ● Horeca 

        

  
 ● omzet horeca  €      148.246  

  
 €      589.031  

  
 €      589.888  

 

  
 ● omzet vrijwilligers  €                 -  

  
 €          5.419  

  
 €          2.369  

 

  
 ● omzet garderobe  €        15.977  

  
 €        32.542  

  
 €        26.396  

 

  
 ● omzet automaten  €             113  

  
 €             374  

  
 €             454  

 

  
 ● omzet merchandise  €             271  

  
 €               -    

  
 €          4.390  

 

  
 ● omzet overige  €          1.656 

  
 €             291    

  
 €               50  

 

  
totaal horeca 

 
 €      166.263  

  
 €      627.657  

  
 €      623.547             

 
 ● Verhuur 

 
 €          3.200  

  
 €          1.686 

  
 €          4.943   

totaal netto omzet    €      323.338  
 

   €   1.219.343  
 

   €   1.258.939             
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resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(2) Subsidiebaten 
        

 
 ● Subsidiebaten regulier 

 
         

 ● Gemeente Dordrecht  €      689.571 
  

 €      689.571  
  

 €      677.179  
 

  
 ● Fonds Podiumkunsten  €          8.701  

  
 €        35.000  

  
 €        28.181  

 

  
 ● Overige subsidies  €                 -  

  
 €        10.000 

  
 €        10.770  

 

  totaal subsidiebaten regulier   €      698.272       €      734.571     €      716.130 

  De subsidie Gemeente Dordrecht wordt jaarlijks verstrekt door de gemeente Dordrecht. Definitieve vaststelling van de subsidie volgt na verantwoording. De subsidie voor 2019 is 
definitief vastgesteld. De subsidie wordt verstrekt omdat de activiteiten van Bibelot bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente Dordrecht op het gebied van podiumkunsten en 
aan het versterken van de aantrekkelijkheid van de stad. De subsidie kan naar rato lager worden vastgesteld als gestelde resultaten niet worden behaald. Voor 2020 is het beoogde 
resultaat dat Bibelot, voor zover dat binnen de Corona maatregelen mogelijk is, zoveel mogelijk van onze oorspronkelijk voorgenomen activiteiten realiseren. De subsidie is 
gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Dordrecht en op de beleidsregel Covid-19 gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht. 

   
De subsidie van het Fonds Podiumkunsten wordt verstrekt in het kader van de kernpodiumregeling. De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die voldoen aan bepaalde 
voorwaarden en dekt een gedeelte van het verlies op deze activiteiten. Deze subsidie wordt per maand verstrekt. 

            
 ● Subsidiebaten coronasteun 

 
         

 ● Fonds Podiumkunsten  €      122.144  
  

 €                 -  
  

 €                 -  
 

  
 ● Gemeente Dordrecht  €        58.383 

  
 €                 -  

  
 €                 -  

 

   ● RVO (TVL en TOGS)  €        39.587    €                 -    €                 -    
 ● UWV (NOW)  €      123.792 

  
 €                 -  

  
 €                 -  

 

  totaal subsidiebaten coronasteun   €      343.906       €                 -     €                 -  

  De subsidie van het Fonds Podiumkunsten is verstrekt in het kader van de Regeling Podia Covid-19. De voorwaarde is dat de gemeente en/of provincie het verstrekte bedrag 
matchen. 

    
De subsidie van de Gemeente Dordrecht is verstrekt in het kader van matching van de Regeling Podia Covid-19. Het resterende deel van deze matching is versterkt als korting op 
de huurlasten. 

   
De subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn verstrekt in het kader van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en 
de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

   
De subsidies van het UWV zijn verstrekt in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

            
totaal subsidiebaten    €   1.042.178 

 
   €      734.571  

 
   €      716.130 

          

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(3) Sponsorbijdragen 
        

 
 ● Vrijval leningen  €          8.572  

  
 €        13.500  

  
 €        11.905  

 

 
totaal sponsorbijdragen    €          8.572  

 
   €        13.500  

 
   €        11.905              

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(4) Giften en baten uit fondsenwerving 
        

 
 ● Donaties  €          1.724    

  
 €               -    

  
 €               -    

 

 
totaal giften en fondsen 

 
 €          1.724      

  
 €               -    

  
 €               -    
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resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(5) Financiële baten 
        

 
 ● Rentebaten  €                3  

  
 €               -    

  
 €               5  

 

 
totaal financiële baten 

 
 €                3  

  
 €               -    

  
 €               5  

          

          

          

                      

    
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(6) Overige baten 
        

 
 ● Doorbelaste kosten 

 
 €        37.770  

  
 €        70.441  

  
 €        70.911    

 ● Bijzondere baten 
 

 €           -   42 
  

 €                 -    
  

 €        17.263   
 ● Contributies Businessclub 

 
 €                 -  

  
 €          3.000  

  
 €          2.438   

 ● Nagekomen baten 
 

 €          8.389  
  

 €                 -    
  

 €                 -   
totaal overige baten 

 
 €        46.117  

  
 €        73.441  

  
 €        90.612 

            

            

            

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(7) Kostprijs van de omzet 
        

 
 ● Programmakosten 

        

  
 ● gages artiesten  €      104.042  

  
 €      390.000  

  
 €      404.577  

 

  
 ● security  €        12.484  

  
 €        69.000  

  
 €        63.899  

 

  
 ● technici en stagemanagers  €        43.384  

  
 €      105.000  

  
 €      109.578  

 

  
 ● auteursrechten  €          7.560  

  
 €        22.000  

  
 €        24.248  

 

  
 ● overige programmakosten  €        66.166  

  
 €      190.889  

  
 €      229.467  

 

  
totaal programmakosten    €      233.636  

 
   €      776.889  

 
   €      831.769               

 
 ● Horecakosten 

        

  
 ● inkoop horeca  €        44.197  

  
 €      158.694  

  
 €      167.162  

 

  
 ● inhuur horecamedewerkers  €        13.798  

  
 €        60.000  

  
 €        67.718  

 

  
 ● garderobekosten  €          7.843  

  
 €        18.170  

  
 €        14.961  

 

  
 ● inkoop automaten  €             876  

  
 €                 -    

  
 €             702  

 

  
 ● breuk en afwaardering voorraad  €          2.911    

  
 €                 -    

  
 €                 -    

 

  
 ● overige horecakosten  €          4.928  

  
 €        13.000    

  
 €        10.387  

 

  
totaal horecakosten    €        74.553  

 
   €      249.864  

 
   €      260.930             

 
 ● Kaartverkoopkosten 

 
 €          7.321  

  
 €        24.000  

  
 €        22.563             

 
totaal kostprijs van de omzet    €      315.510  

 
   €   1.050.753  

 
   €   1.115.262             
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resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(8) Personeelskosten 
        

 
 ● Loonkosten 

        

  
 ● lonen  €      352.458  

  
 €      414.375  

  
 €      356.628  

 

  
 ● detacheringen  €       -  3.294  

  
 €                 -    

  
 €                 -    

 

  
 ● mutatie vakantiedagen  €       -  3.777     

  
 €                 -    

  
 €                 -    

 

  
 ● sociale lasten  €        58.866    

  
 €                 - 

  
 €        62.398 

 

  
 ● uitkering ziekteverzekering  €       -  9.546  

  
 €                 -    

  
 €    -   23.179  

 

  
totaal loonkosten 

 
 €      394.707 

  
 €      414.375  

  
 €      395.847   

   
         

 
 ● Pensioenpremies 

        

  
 ● pensioenpremies  €        19.270  

  
 €        24.000  

  
 €        23.876  

 

  
 ● werknemersbijdragen  €       -  9.241  

  
 €      - 11.000  

  
 €     -  10.043  

 

  
totaal pensioenpremies 

 
 €        10.029  

  
 €        13.000  

  
 €        13.833   

   
         

 
 ● Overige personeelskosten 

 
 €        19.819 

  
 €        26.125 

  
 €        26.813  

 ● Inhuur 
 

 €        35.946  
  

 €        51.000  
  

 €        56.556   
 ● Vrijwilligers 

 
 €        17.400  

  
 €        29.475  

  
 €        35.506   

          
 

    
 

     
totaal personeelskosten 

 
 €      477.901  

  
 €      533.975  

  
 €      528.555  

   
          

 Personeelskosten bestaan uit kosten voor werknemers, vrijwilligers en inhuur van personeel (dit laatste voor zover de inzet niet aan beheer of evenementen is gebonden). De kosten voor 
inhuur van personeel dat werkzaam is tijdens evenementen is verantwoord onder de kostprijs van de omzet. Voor personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert is het verantwoord 
onder de huisvestings- en inventariskosten. In 2020 was de vaste personeelsformatie van Bibelot gemiddeld 8,74 voltijdequivalenten groot. In 2019 was dit 9,70. 

         

             
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(9) Huisvestings- en inventariskosten 
        

 
 ● Huur 

 
 €        85.015  

  
 €        84.932  

  
 €        82.861  

  ● Huurkorting   €    -     63.761    €                 -    €                 -  
 ● GWE 

 
 €        39.400  

  
 €        51.254  

  
 €        52.140              

 
 ● Servicekosten 

        

  
 ● shared services gebouw  €        32.991  

  
 €        30.775 

  
 €        31.497  

 

  
 ● schoonmaak algemene ruimten  €          9.605  

  
 €        14.637  

  
 €        14.930  

 

  
 ● receptie  €          4.340  

  
 €          5.633  

  
 €          5.500  

 

  
totaal servicekosten 

 
 €        46.936  

  
 €        51.045  

  
 €        51.927              

 
 ● Schoonmaak 

 
 €          5.440  

  
 €        24.500  

  
 €        23.142   

 ● ICT 
  

 €        26.932  
  

 €        29.212  
 

   €        26.810  
 ● Beheerskosten inventaris horeca 

 
 €          8.504  

  
 €        14.750  

  
 €        15.539   

 ●  Beheerskosten inventaris techniek 
 

 €        25.077  
  

 €        35.000  
  

 €        28.533   
 ● Overige huisvestingslasten 

 
 €        21.811  

  
 €        16.500  

  
 €        23.673   

totaal huisvestings- en inventariskosten 
 

 €      195.354  
  

€      307.193  
  

€      304.625  
    

          

 De huurkorting is door de Gemeente Dordrecht verstrekt als gedeelte van de vereiste matching in het kader van de Regeling Podia Covid-19. Het andere deel van deze matching is als 
subsidie verstrekt. 
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resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(10) Overige algemene kosten 
        

 
 ● Marketing en promotiekosten  €        23.133  

  
 €        61.330  

  
 €        65.569  

 

 
 ● Kantoor en organisatie  €        46.130  

  
 €        36.525 

  
 €        40.471 

 

 
 ● Kosten COVID-maatregelen  €          5.000  

  
 €                 -  

  
 €                 - 

 

 
totaal overige algemene kosten 

 
 €        74.263  

  
 €        97.855  

  
 €      106.040             

            

            

            

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(11) Afschrijvingen op de vaste activa 
        

 
 ● Afschrijvingen vaste activa  €        38.769  

  
 €        40.000  

  
 €        41.095  

 

  ● Boekresultaat  €          1.663    €                 -    €          5.133   
totaal afschrijvingen 

 
 €        40.432  

  
 €        40.000  

  
 €        46.228 

         

         

         

         

         

             
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(12) Financiële lasten 
        

 
 ● Rentelasten  €                 -    

  
 €                 -    

  
 €                 -    

 

 
totaal financiële lasten    €               -    

 
   €               -    

 
   €               -                

            

            

            

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(13) Overige lasten 
        

 
 ● Betalings-, reken- en kasverschillen  €         -   178  

  
 €                 -    

  
 €       -  1.135  

 

 
 ● Nagekomen kosten  €                  -    

  
 €                 -    

  
 €            2.871  

 

 
 ● Bijzondere lasten  €          3.323    

  
 €                 -    

  
 €                 -    

 

 
 ● Dotatie dubieuze debiteuren  €         -   669     

  
 €                 -    

  
 €          1.065    

 

 
totaal overige lasten 

 
 €           2.476  

  
 €                 -    

 
  €          2.801             
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resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(14) Resultaat 
        

 
 ● Totale baten  €   1.421.932  

  
 €   2.040.855  

  
 €   2.077.591  

 

 
 ● Totale lasten  €  -1.105.936 

  
 €  -2.029.776  

  
 €  -2.103.511  

 

 
resultaat      €        315.996  

 
   €        11.079  

 
  €     -   25.920             

            

            

            

            

                
resultaat 2020 

 
begroting 2020 

 
resultaat 2019 

(15) Resultaatbestemming 
        

 
 ● bestemmingsreserve website  €       -  3.859 

  
 €                 -   

  
 €       -  3.859 

 
    

 
 ● bestemmingsreserve ICT  €        12.310 

  
 €                 -   

  
 €                 -   

 
    

 
 ● bestemmingsreserve COVID-19  €      307.545 

  
 €                 -   

  
 €                 -   

 
    

 
 ● algemene reserve  €                 -   

  
 €        11.079  

  
 €       -13.717 

 
    

 
 ● egalisatiereserve  €                 -    

 
 €                 -   

  
 €       -  8.344 

 
    

     
€        315.996 

  
€       11.079 

 
   €     -  25.920     
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5.  Overige gegevens 

 
 
5.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

Aan: het bestuur van Stichting Bibelot 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening voor het jaar 2020 van Stichting Bibelot te Dordrecht gecontroleerd. 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Bibelot per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

 toelichtingen.   

 
De basis voor ons oordeel  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Bibelot zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:   

- het directieverslag; 

- de overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 
hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is de commissie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de commissie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
activiteiten van de stichting te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 
en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 
wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden 

en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 

zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;  

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de commissie en de toelichtingen die daarover in de 

jaarrekening staan;   

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 

aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd 

op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 

langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen; en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Oud-Beijerland, 25 maart 2021  
Troost Accountantskantoor VOF  
 
S.S. Kleinendorst MSc RA 
 
 
 
5.2 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 
 
Ook in 2021 ondervindt Bibelot de gevolgen van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk op welk moment en onder 
welke condities publieksactiviteiten kunnen worden hervat. Gelet op deze onzekerheid achten wij het noodzakelijk om 
middelen te reserveren voor toekomstige exploitatieverliezen. Het resultaat van 2020 wordt hiervoor bestemd. 
We zullen in 2021 een beroep doen op de regelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten en Noodmaatregel Overbrugging 
voor Werkgelegenheid en mogelijk ook op de Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur en het Kickstart 
Cultuurfonds. 
Er zijn op dit moment voldoende middelen om in 2021 continuïteitssproblemen te kunnen voorkomen. 
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Bijlage 1: Staat van activa 
 

2020         

    levens begin afschrijving eind 

jaar mnd omschrijving  aanschaf  duur boekwaarde 2020 boekwaarde 

        
Inventaris horeca              
2012  10  Koelkasten en -machine Gamko  €    99.678  5  €              -     €             -     €                -    

2012  11  Drankenleidingen  €      4.117  5  €              -     €             -     €                -    
     

   
 

   
2013  1  Leidingwerk horeca  €      2.040  5  €              -     €             -     €                -    

2013  4  Luchtcompressor kelderbier  €      2.580  5  €              -     €             -     €                -    
     

   
 

   
2015  4  Vloerbedekking Brandstof  €    11.651  5  €          583   €         583   €                -    

2015  12  Akoestiche panelen Brandstof  €      1.898  5  €          347   €         347   €                -    
        
2016  6  Statafels (15x)  €      1.363  5  €          386   €         272   €          114  

2016  8  Vloerbedekking artiestenfoyer  €      4.066  5  €       1.288   €         813   €          475  

2016  10  Tafels artiestenfoyer  €         924  5  €          322   €         185   €          137  
        
2017  12  Muntenautomaat PIN  €      5.900  5  €       3.442   €      1.180   €       2.262  
        
2018  12  Kubus kunstwerk vide Brandstof  €         575  5  €          455   €         115   €          340  
        
2019  5  Handdrogers (2x)  €      1.388  5  €       1.226   €         278   €          948  

        

        
Inventaris podiumtechniek      
            
2008  9  Hoogwerker ALP PHCHI 650  €    10.225  5  €              -     €             -     €                -    
        
2013  4  Filterkasten  €         389  5  €              -     €             -     €                -    
        
2014  9  Licht Brandstof  €         314  5  €              -     €             -     €                -    
        
2018  10  Kantoorbeamer Epson EB-2250U  €         908  5  €          681   €         182   €          499  

2018  12  Behuizing dB-meetsysteem  €      1.353  5  €       1.127   €         271   €          856  

              
 

2020  1  Klapstoelen (100x) + karren (2x)  €      1.360  5  €              -     €         249   €       1.111  

2020  6  Video-apparatuur  €      9.937  5  €              -     €      1.159   €       8.778  

2020  12  DJ-set Brandstof  €         832  5  €              -     €           14   €          818  

        
        
Inventaris kantoor      
            
2012  8  Glasvezel Energiehuis  €      3.760  10  €       1.222   €         376   €          846  
        
2016  6  HP Probook laptops (6x)  €      4.241  5  €       1.202   €         848   €          354  

              
 

2018  10  Burostoel Zin (1x)  €         360  5  €          270   €          72   €          198  

2018  12  Zit-Sta Buro (8x)  €      3.238  5  €       2.536   €         648   €       1.888  

2018  12  Ikea keuken kantoor  €      1.663  5  €       1.302   €         333   €          969  

2018  12  Burostoelen Van der Giessen (13x)  €      7.400  5  €       5.797   €      1.480   €       4.317  

2018  12  Merford akoestische panelen  €      1.814  5  €       1.436   €         363   €       1.073  

              
 

2019  1  ION waterkoeler  €      1.629  5  €       1.303   €         326   €          977  

2019  1  Pantry kantoor  €      1.506  5  €       1.204   €         301   €          903  

2019  3  Vergadertafels en -stoelen  €      1.271  5  €       1.059   €         254   €          805  

2019  4  Vervangen servers  €      4.813  5  €       4.091   €         963   €       3.128  

2019  5  Licentie ivm vervangen servers  €      1.130  5  €          979   €         226   €          753  

2019  5  Computers: kassa (1) + fat client (3)  €      4.720  5  €       4.091   €         944   €       3.147  

2019  12  Vernieuwing ICT omgeving (deel 1/2)  €    10.587  5  €     10.411   €      2.177   €       8.234  

              
 

2020  4  Vernieuwing ICT omgeving (deel 2/2)  €         931  5  €              -     €         140   €          791  
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Overige inventaris           
   

 
   

2013  3  Moneytronic geldweegmachine  €      1.375  5  €              -     €             -     €              -    

     €     -1.375       

2013  3  Inrichting kleedkamers  €      2.030  5  €              -     €             -     €              -    

2013  4  Hockers/meubelen kleedkamers  €      1.212  5  €              -     €             -     €              -    
        
2016  6  Camera's backstage  €      1.800  5  €          510   €         360   €          150  
        
2017  10  Ticketscanners Stager  €      2.488  5  €       1.368   €         498   €          870  
        
2018  9  Witgoed Pantry  €      1.419  5  €       1.040   €         284   €          756  

2018  11  Narrowcasting schermen  €      2.532  5  €       2.026   €         506   €       1.520  

     €     -2.532      €      -1.520  

2018  10  Narrowcasting 3 mini-pc's  €         493  5  €          369   €          99   €          270  

       €        -493         €         -270  
        
2019  1  Narrowcasting  €      1.048  5  €          838   €         210   €          628  

     €     -1.048      €         -628  

2019  3  Inrichting kleedkamers  €         783  5  €          652   €         157   €          495  

2019  4  Witgoed pantry backstage  €         896  5  €          762   €         179   €          583  

2019  8  Portofoons Motorola (5x)  €      2.572  5  €       2.401   €         514   €       1.887  

2019  12  Narrowcasting algemene ruimten  €         798  5  €          798   €         160   €          638  

              
 

2020  12  Airconditioning technische ruimte  €      3.786  5  €              -     €           63   €       3.723  

        
        

Brandstof verbouwing en inrichting           
   

 
   

2016  10  Interieurontwerp (deel 1/2)  €      9.360  5  €       4.056   €      1.872   €       2.184  

2016  11  Verbouwing Pullen (deel 1/3)  €      5.800  5  €       2.513   €      1.160   €       1.353  

2016  12  Brandstof identiteitskosten  €      2.500  5  €       1.081   €         500   €          581  
        
2017  3  Interieurontwerp (deel 2/2)  €      2.880  5  €       1.248   €         576   €          672  

2017  3  Meubels  €      7.005  5  €       3.036   €      1.401   €       1.635  

2017  3  Tostibar  €      1.206  5  €          523   €         241   €          282  

2017  3  Verbouwing Pullen (deel 2/3)  €    24.713  5  €     10.753   €      4.898   €       5.855  

2017  3  Interieur Punt  €    10.425  5  €       4.517   €      2.085   €       2.432  

2017  3  Aanpassing bar  €      1.981  5  €          859   €         396   €          463  

2017  3  Lichtplan en verlichting  €      1.306  5  €          566   €         261   €          305  

2017  3  Aanpassing electra en bmc  €         797  5  €          346   €         159   €          187  

2017  3  Gordijnen  €      1.505  5  €          652   €         301   €          351  

2017  4  Verbouwing Pullen (deel 3/3)  €      1.080  5  €          484   €         217   €          267  

               
 

2018  3  Vintage stoelen en tafels terras  €      2.449  5  €       1.551   €         490   €       1.061  

  
       

2019  2  Aanpassing kassa- en tostibar  €      3.455  5  €       2.878   €         691   €       2.187  

2019  4  Buffettafels  €         739  5  €          628   €         148   €          480  

2019  10  DJ meubel  €         632  5  €          600   €         126   €          474  

2019  10  Aansturing licht - Lightmaxx Eurolite  €         740  5  €          703   €         148   €          555  

              
 

2020  2  Garderoberek  €         539  5  €              -     €           99   €          440  

        

        
Verbouwing gebouw      
      
2019  3  Uitbreiding E-groepen Brandstof  €      3.985  5  €       3.321   €         797   €       2.524  

2019  4  Samenvoeging kleedkamers 1 en 2  €      1.081  5  €          920   €         216   €          704  

        

    ----------    ----------   ----------   ----------  

       €  312.523     €     98.759   €    34.911   €     78.815  
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Immateriele vaste activa              
2017  5  Website  €      6.500  5  €       4.333   €      1.300   €      3.033  

                
2018  5  Website  €    12.795  5  €       8.530   €      2.558   €      5.972 

        

    ----------    ----------    
       €    19.295     €     12.863   €      3.858   €      9.005  
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Bijlage 2: Lijst van evenementen 

               
2.1 Publieksevenementen 
 

 
Datum 
 

Titel evenement Locatie 

woensdag 1 januari 2020 NYE: Vunzige Deuntjes Main Stage 

zaterdag 4 januari 2020 BibelotXDOOR: Peuk (B) + Paterzonen Door 

zaterdag 4 januari 2020 Ground Control plays David Bowie Main Stage 

vrijdag 10 januari 2020 The Dirty Daddies Main Stage 

vrijdag 10 januari 2020 New Cool Collective Power Stage 

zaterdag 11 januari 2020 The Billy Joel Experience Power Stage 

zaterdag 11 januari 2020 Hitjesgolf Main Stage 

vrijdag 17 januari 2020 Six String Sessions Power Stage 

vrijdag 17 januari 2020 FRIS Main Stage 

zaterdag 18 januari 2020 Disco-Train Main Stage 

vrijdag 24 januari 2020 Brandalarm 16+ Main Stage 

vrijdag 24 januari 2020 Grote Prijs van Dordt Showcase Power Stage 

vrijdag 24 januari 2020 Love Supreme + Dansstof Brandstof 

zaterdag 25 januari 2020 The Dolmen (UK) + The Royal Spuds  Power Stage  

zaterdag 25 januari 2020 Terug naar Toen Main Stage 

vrijdag 31 januari 2020 Dreadless Albumrelease Power Stage  

vrijdag 31 januari 2020 Genesis Project Main Stage 

zaterdag 1 februari 2020 BibelotXDOOR: Lone Wolf + The Windowsill Door 

zaterdag 1 februari 2020 Piña Main Stage 

zaterdag 1 februari 2020 Het Gezelschap Power Stage  

zaterdag 1 februari 2020 HRTZ Power Stage  

vrijdag 7 februari 2020 Kita Menari + Avi On Fire Power Stage  

vrijdag 7 februari 2020 Dordtse Vrienden Live: Neerlands Trots met OMG Main Stage 

zaterdag 8 februari 2020 Dordrecht Metal Fest Power Stage  

zaterdag 8 februari 2020 Dancelot 25 Jaar Main Stage 

vrijdag 14 februari 2020 My Brainbox feat. Jan Akkerman en Bert Heerink Power Stage  

maandag 15 februari 2021 Brumthefirst Soundsystem Brandstof 

zaterdag 15 februari 2020 Happy Feelings Main Stage 

zaterdag 15 februari 2020 Nachtwacht Power Stage  

vrijdag 21 februari 2020 Danny Bryant (UK)  Main Stage 

vrijdag 21 februari 2020 Dopebwoy Power Stage  

zaterdag 22 februari 2020 Willem 't Hart (EP release) Power Stage  

zaterdag 22 februari 2020 40UP Main Stage 

vrijdag 28 februari 2020 The Kik Main Stage 

zaterdag 29 februari 2020 Edwin Evers Band Main Stage 

zaterdag 29 februari 2020 Pene Corrida album release Power Stage  

zaterdag 29 februari 2020 Hispanic at the Metal Disco! (Pene Corrida afterparty) Power Stage  

zondag 1 maart 2020 4 Dance Competition Main Stage 

vrijdag 6 maart 2020 Keep it Cash (UK) Power Stage  

vrijdag 6 maart 2020 A Date With Madonna Main Stage 

zaterdag 7 maart 2020 Kingsborough (US) Power Stage  

zaterdag 7 maart 2020 BibelotXDOOR: Carbon Killer (FR) + We Are Magonia (FR) Door 

vrijdag 28 mei 2021 Online Minimegamuziekquiz Main Stage 

dinsdag 18 augustus 2020 Silent Social Distance Disco Sterrenburgpark 

zaterdag 22 augustus 2020 Silent Social Distance Disco Tussentij 

donderdag 27 augustus 2020 try-out 1,5m show Main Stage 
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Datum 
 

Titel evenement Locatie 

vrijdag 4 september 2020 Kiss The Frog Main Stage 

zaterdag 5 september 2020 Silent Rollerskate Disco Energieplein 

zaterdag 5 september 2020 BibelotXDOOR: The Irrational Library + the ft. Door 

vrijdag 11 september 2020 The Doors In Concert Main Stage 

zaterdag 12 september 2020 Jennie Lena Main Stage 

vrijdag 18 september 2020 Reggae Central: LDE Tribute Band Main Stage 

vrijdag 25 september 2020 Vintage Night: The Wanderers + Gamble Blues Cats Main Stage 

zaterdag 26 september 2020 MegaMuziekQuiz - 1,5 meter editie Main Stage 

vrijdag 2 oktober 2020 Stones Sessions Main Stage 

zaterdag 3 oktober 2020 Candy Dulfer Machine 3 

zaterdag 3 oktober 2020 BibelotXDoor: The Vices Door 

zaterdag 10 oktober 2020 Pildrin + Rheintraum  Main Stage 

zondag 11 oktober 2020 Popronde Energiehuis 

zaterdag 28 november 2020 Lucas Main Stage 

zaterdag 28 november 2020 BÄSN  Main Stage 

vrijdag 4 december 2020 YĪN YĪN Main Stage 

vrijdag 11 december 2020 BibelotXDoor: Lucky Blue + Socks;SportSocks Main Stage 

zaterdag 12 december 2020 Wanderlust Energiehuis 

 
 
2.2 Videoproducties 
 

Datum Titel evenement 

vrijdag 22 mei 2020 Grote Show van Bibelot #1 

vrijdag 29 mei 2020 Grote Show van Bibelot #2 

vrijdag 5 juni 2020 Grote Show van Bibelot #3 

vrijdag 12 juni 2020 Grote Show van Bibelot #4 

vrijdag 19 juni 2020 Grote Show van Bibelot #5 

vrijdag 26 juni 2020 Grote Show van Bibelot #6 

woensdag 1 juli 2020 Big Rivers opnamedag 

vrijdag 3 juli 2020 Grote Show van Bibelot #7 

dinsdag 7 juli 2020 Popschool 

woensdag 8 juli 2020 Popschool 

vrijdag 10 juli 2020 Grote Show van Bibelot #8 

vrijdag 17 juli 2020 Grote Show van Bibelot #9 

vrijdag 24 juli 2020 Grote Show van Bibelot #10 

vrijdag 31 juli 2020 Grote Show van Bibelot #11 

vrijdag 7 augustus 2020 Grote Show van Bibelot #12 

vrijdag 22 mei 2020 Grote Show van Bibelot #1 
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2.3 In De Museumtuin 
 

Datum Hoofdact Support 

donderdag 3 september 2020 Douwe Bob Francesco Daniël 

vrijdag 4 september 2020 Scotch Boerensyndicaat 

zaterdag 5 september 2020 (middag) Racoon Luuk Geers 

zaterdag 5 september 2020 (avond) Racoon Luuk Geers 

donderdag 10 september 2020 Douwe Bob The Young River 

vrijdag 11 september 2020 Martijn Fischer zingt Hazes BENR 

zaterdag 12 september 2020 (middag) Danny Vera Bouke Zoete 

zaterdag 12 september 2020 (avond) Danny Vera Bouke Zoete 

donderdag 17 september 2020 Og3ne Stella Warden 

vrijdag 18 september 2020 Guido Weijers Bottles of Love 

zaterdag 19 september 2020 (middag) Suzan & Freek Jessy Yasmeen 

zaterdag 19 september 2020 (avond) Suzan & Freek Jessy Yasmeen 

donderdag 24 september 2020 Spinvis  

vrijdag 25 september 2020 Snelle & De Lieve Jongens Band Danique 

zaterdag 26 september 2020 (middag) Nielson Luuk Geers 

zaterdag 26 september 2020 (avond) Nielson Luuk Geers 

 
 
2.4 Livestreams 
 

Datum premiere Artiest 

zaterdag 13 juni 2020 Nåchtwacht Livestream 

zaterdag 27 juni 2020 HRTZ #1 

zaterdag 11 juli 2020 Nåchtwacht  #2 

zaterdag 25 juli 2020 HRTZ | Livestream #2 

zaterdag 8 augustus 2020 Nåchtwacht  #3 

zaterdag 22 augustus 2020 HRTZ #3 

zaterdag 5 september 2020 Nåchtwacht  XL 

vrijdag 30 oktober 2020 Thyrza 

vrijdag 6 november 2020 Rheintraum (hybride) 

vrijdag 13 november 2020 Madoux 

vrijdag 20 november 2020 Elephant 

zondag 22 november 2020 Logosamphia 

vrijdag 27 november 2020 Analog Kitchen 

zaterdag 28 november 2020 BÄSN (hybride) 

zondag 29 november 2020 Ann My Guard 

donderdag 3 december 2020 Serve 

vrijdag 4 december 2020 YĪN YĪN (hybride) 

zondag 6 december 2020 Lucas (hybride) 

donderdag 10 december 2020 Tigerknife 

vrijdag 11 december 2020 Rum For Breakfast 

zaterdag 12 december 2020 Second Mind 

zondag 13 december 2020 Kafka 

vrijdag 18 december 2020 Kim Janssen @ Wanderlust (hybride) 

zondag 27 december 2020 Graeme James 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l6zIc8Uw3D0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6bXDy31LwwE&list=PL3Ou2jm2UayWAzBLe0whsMUl9RxyXqXmR&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lVILhj2aj8Q&list=PL3Ou2jm2UayWAzBLe0whsMUl9RxyXqXmR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=lVILhj2aj8Q&list=PL3Ou2jm2UayWAzBLe0whsMUl9RxyXqXmR&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=gdnL1ra6Zfs&list=PL3Ou2jm2UayWAzBLe0whsMUl9RxyXqXmR&index=8
https://bibelot.net/agenda/livestream-thyrza/
https://bibelot.net/agenda/livestream-rheintraum/
https://bibelot.net/agenda/livestream-madoux/
https://bibelot.net/agenda/livestream-elephant/
https://bibelot.net/agenda/livestream-logosamphia/
https://bibelot.net/agenda/livestream-analog-kitchen/
https://bibelot.net/agenda/basn/
https://bibelot.net/agenda/livestream-ann-my-guard/
https://bibelot.net/agenda/livestream-northcote-presents-serve/
https://bibelot.net/agenda/yin-yin/
https://bibelot.net/agenda/livestream-lucas/
https://bibelot.net/agenda/livestream-tigerknife/
https://bibelot.net/agenda/livestream-rum-for-breakfast/
https://bibelot.net/agenda/livestream-second-mind/
https://bibelot.net/agenda/livestream-kafka/
https://bibelot.net/agenda/livestream-kim-janssen/
https://bibelot.net/agenda/livestream-graeme-james/

