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Inhoudelijk verslag 
 
1.  Toelichting 
 
 
Geachte lezer, 
 
Het u voorliggende jaarverslag dient ter verantwoording van het boekjaar 2015. Stichting Bibelot is niet 
verplicht het jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wel volgt er uit de ANBI-status een 
publicatieplicht. Beleidsstukken en verantwoordingsverslagen publiceert Bibelot op een pagina op haar 
eigen website: http://www.bibelot.net/anbipublicaties.  
 
Bibelot wil niet alleen verantwoording afleggen aan haar subsidiënten, maar transparant zijn naar alle 
stakeholders. Daarom wordt via de website zoveel mogelijk informatie ter beschikking gesteld. Informatie 
die eerder uitsluitend in het jaarverslag werd gepubliceerd, zoals de samenstelling van het bestuur en een 
overzicht van werknemers, is nu toegankelijk voor iedereen.  
Er is naar gestreefd het jaarverslag bondig te houden. Daar waar informatie online beschikbaar is, wordt in 
dit jaarverslag hiernaar verwezen. 
 
Dit jaarverslag is opgesteld met als doel de ontvangen subsidie van de Gemeente Dordrecht te 
verantwoorden.  Het verslag voldoet aan de in de subsidiebeschikking van de gemeente Dordrecht 
gestelde voorwaarden. Zowel dit verslag als de accountantsverklaring zijn opgesteld met inachtneming van 
de in de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Dordrecht 2010 opgenomen eisen en richtlijnen.  
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid vragen te beantwoorden. 
 
Het bestuur heeft dit jaarverslag vastgesteld in de bestuursvergadering van  19 mei 2016. 
 
 
Marc Merx,    Mariëlle Feenstra,    Bart van de Laak, 
voorzitter    secretaris    penningmeester  

                     

http://www.bibelot.net/anbipublicaties
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2.  Samenvatting 

 
 
In 2015 is in Bibelot hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie.  
Er is in 2015 hard gewerkt aan een opfrisbeurt van de statuten en reglementen. Er is een nieuw 
bestuursreglement en directiereglement ontwikkeld en vastgesteld, getoetst aan de Code Cultural 
Governance. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn eind 2015 herzien en zullen in 2016 worden 
vastgesteld. 
 
De ontwikkelingen in het Energiehuis hebben een groot beslag op de organisatie gelegd. Bestuur, directie 
en medewerkers hebben zich ingespannen om diverse scenario’s te onderzoeken waarbij Bibelot bij kon 
dragen aan de exploitatie van het gebouw. Een fusie met Kunstmin bleek niet het gewenste financiële 
voordeel op te leveren en is daarom niet verder uitgewerkt. Er is gekozen voor een model waarbij 
Kunstmin de exploitatie op zich neemt. De lasten voor Bibelot nemen daarbij vanaf 2016 fors toe, terwijl de 
exploitatiesubsidie de komende jaren zal afnemen. Bestuur en directie hebben eind 2015 een aantal 
strategische keuzes gemaakt die de basis vormen voor het meerjarenbeleid voor 2016 tot en met 2019. 
 
Het programmateam heeft de in 2014 ingeslagen weg voortgezet, waarbij doelgroepen niet langer op 
leeftijd en woonplaats worden ingedeeld maar op de wijze waarop zij muziekevenementen beleven. Het 
programmateam heeft ook in 2015 nauw samengewerkt met partners, waaronder de Popcentrale.  
 
Door implementatie van een planningsprogramma is de in- en externe informatievoorziening gestroomlijnd 
en is het maken van rapportages sterk vereenvoudigd. Het vergroten van inzicht leidt tot het directer 
kunnen sturen op kwantitatieve doelstellingen en op in- en externe ontwikkelingen.  
 
De financiële resultaten in de eerste helft van 2015 waren niet goed. Hierover is gerapporteerd aan de 
gemeente en er zijn maatregelen genomen, deels in de vorm van opdrachten aan het programmateam. 
Het bedrijfsresultaat over geheel 2015 is negatief € 72.038. Door vrijval van een bestemmingsreserve kon 
Bibelot dit verlies in 2015 grotendeels zelf opvangen. Een klein deel komt ten laste van de algemene 
reserve, waardoor deze in omvang is afgenomen. 
 
Zorgen zijn er over de vervanging van licht- en geluidstechniek. Eind 2015 is de huurkoopovereenkomst 
ontbonden. De gemeente blijft eigenaar van deze inventaris, maar voor zover ons bekend vindt er geen 
afschrijving of opbouw van een bestemmingsreserve plaats. Hierdoor is de continuïteit van Bibelot in 
gevaar. 
 
Verschillende medewerkers hebben in 2015 deelgenomen aan het traject ‘wijzer werven’, met als doel 
competenties te ontwikkelen om eigen inkomsten te verhogen. Eén van de resultaten is dat we in 2015 
voor het eerst inkomsten uit donaties mochten ontvangen. 
 
 
David van Wijngaarden 
directeur Bibelot 
 

 
 

http://www.bibelot.net/download.php?id=694
http://www.bibelot.net/download.php?id=695
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3.  Aanbod 
 
 
a.  Verplichtingen 
 
Verplichtingen in het kader van de exploitatiesubsidie zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 
Gemeente Dordrecht 2010. Specifieke verplichtingen zijn vastgelegd in de subsidiebeschikking van de 
Gemeente Dordrecht, d.d. 4 december 2014, zaaknummer 1295161. Deze zijn als volgt: 
 
Prestaties: 

a. minimaal 54.000 bezoekers; 
b. minimaal 190 evenementen; 
c. meerjarenbeleidsplan met aandacht voor de aanbevelingen uit de evaluatie die is uitgevoerd 

door SIGNO&S 
d. streven naar verhoging van eigen inkomsten in verhouding tot subsidie-inkomsten 

 
Het besluit om subsidie toe te kennen wordt door de gemeente als volgt toegelicht: ‘Wij (gemeente 
Dordrecht, red.) verlenen deze subsidie, omdat de activiteiten bijdragen aan onze doelstelling(en) op het 
gebied van podiumkunsten, zoals genoemd in de cultuurnota 2011-2014 ‘De kracht van het lokale 2.0’. 
Daarnaast dragen de activiteiten bij aan onze doelstelling vanuit het programma ‘Levendige Binnenstad’ op 
het gebied van het versterken van de aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een 
cultuuraanbod dat past bij het karakter van de stad.’
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b.  Factsheet programma 
 
 

Bij 205 evenementen bood Bibelot een podium aan 305 
bands en 143 dj’s/dj-collectieven. Liefst 62 bands 

kwamen uit het buitenland. Er waren 113 concerten en festivals en 68 dansfeesten.  

De evenementen trokken 47.159 bezoekers.  
 

Topbands uit Nederland waren onder andere Typhoon, Memphis Maniacs, De Dijk, 
Bløf, Douwe Bob en Ronnie Flex. 
 

Met buitenlandse bands en artiesten als Jo Harman, Ian Siegal, The Dillinger Escape 
Plan, Popa Chubby en Matisyahu, wereldtoppers in hun genre, werd de naamsbekendheid 

van Bibelot in Nederland en daarbuiten verder uitgebreid.  
 
Voor liefhebbers en fijnproevers was er meer aanbod dan ooit tevoren, met bijzondere bands en artiesten 

als Team Me (No), Tubelight (B), Magnus (B) en Darwin Deez (US). Daarbij 

werd samengewerkt met externe partijen zoals Velvet Music Dordrecht en (F)Luister. 
 
 

 
Het Canadese ‘No Warning’ op 4 oktober in de Power Stage 
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c.     Aanbod 
 
Een volledige lijst van evenementen is opgenomen in bijlage 1. Het educatief aanbod is omschreven in 
paragraaf d van dit hoofdstuk.  
 
Ten opzichte van het jaarplan valt op dat het aantal evenementen hoger is dan was beoogd. Toch is het 
verwachte bezoekersaantal niet behaald. Hierdoor is er een aanzienlijk financieel tekort ontstaan. Met 
name het aanbod in de Main Stage trok te weinig bezoekers. In 2016 wordt, mede daarom, 
gereorganiseerd. 
 
Samenwerkingen 
Bibelot gaat de verbinding aan met de stad. Een aanzienlijk deel van het programma komt tot stand door 
samenwerkingen. Daarnaast vindt afstemming plaats met de programmering van het Dolhuis en met 
festivals als Big Rivers en het Wantijfestival. De relatie met lokale evenementen en organisaties als Big 
Rivers, Werkplaats Oost, BOD leidde tot concreet programma. 
Bij een aantal evenementen is geprogrammeerd door ‘gastprogrammeurs’ uit de stad (zoals HRTZ, 
Popronde, Reggae Central, Velvet Music Nights).  
Bij samenwerkingen en inkopen wordt zoveel mogelijk de lokale omgeving betrokken.  
 
 
 
 
d.  Educatie 
 
Bibelot gaat over ontwikkeling van talenten. Van muzikanten, maar ook van vrijwilligers en studenten. Ook 
in 2015 heeft Bibelot een aantal vaste stageplaatsen aangeboden: 
- programmering (1) 
- productievoorbereiding (1) 
- marketing en communicatie (2) 
- vrijwilligerscoördinatie (1). 
Met Kunstmin zijn 4 stagiairs gedeeld die een opleiding volgen tot podium- en evenemententechnicus.  
 
Naast deze vaste stageplaatsen, die meestal door derdejaars HBO-ers worden ingevuld, is er veel ruimte 
geboden aan maatschappelijke stages / meeloopstages.  
 
Bibelot laat middelbare scholieren kennismaken met popcultuur. Om deze kennismaking te stimuleren 
accepteert Bibelot de CJP-kaart en krijgen jongeren die deze kaart bezitten een korting van 10% op de 
ticketprijs voor concerten. 
  
Daarnaast programmeert Bibelot actief voor leerlingen van scholen uit de regio Drechtsteden. Individueel 
of in groepsverband kunnen leerlingen deze concerten bezoeken. Bibelot geeft het concertbezoek een 
extra dimensie door er bijvoorbeeld een lesprogramma aan te koppelen, meet & greets met artiesten aan 
te bieden of door schoolconcerten te organiseren. Bij het organiseren van schoolconcerten worden 
leerlingen actief betrokken en begeleid. 
 
 
 
 
e.       Marketing 
 
Dankzij de uitbreiding van de marketingafdeling kon Bibelot afgelopen jaar meer de verbinding met het 
publiek aan, zowel online als offline. De afdeling marketing heeft promotieplannen per programmareeks 
ontwikkeld en en het wijzer werven traject is gevolgd. Daarnaast zijn er verschillende 
doelgroeponderzoeken uitgevoerd.  
 
Vermarkten programma per reeks 
Naar aanleiding van het kwadrantenmodel dat Bibelot hanteert heeft de marketingafdeling eind 2014 
promotieplannen per reeks ontwikkeld en deze januari 2015 geïmplementeerd. Ieder plan heeft een eigen 
stappenplan welke eenvoudig door de marketingmedewerker en stagiairs te volgen zijn. Hierdoor kan de 
marketingafdeling ervoor zorgdragen dat alle shows voldoende aandacht krijgen en de beste 
mediakanalen per event worden ingezet. Daarnaast zijn de plannen actief gericht op de stimulatie van 
reeksprogrammering waardoor we aanjagen tot herhaalbezoek.  
In de toekomst wil de marketingafdeling van Bibelot zich nog actiever richten op het vermarkten van de 
reeksen en dan met name in het kwadrant ‘muziek is een aanleiding’. Hiermee verwacht de marketing 

http://www.wijzerwerven.nl/
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afdeling het herhaalbezoek met 20% te kunnen laten stijgen en hierdoor de gemiddelde bezettingsgraad te 
laten toenemen.  
(maandag ligt ik graag in het voortgangsoverleg de stijging van 20% toe)  
Samengevat: vermarkten programma per reeks met als doel effectieve promotie en stimuleren van 
herhaalbezoek. 
 
Onderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in de verschillende kwadranten heeft de marketingafdeling in 2015 diverse 
onderzoeken uitgevoerd. Voor de kwadranten ‘muziek is een aanleiding’ en ‘muziek is een verrijking’ zijn 
brainstormsessie georganiseerd met bezoekers. Hierdoor heeft het programmateam een beter kijk kunnen 
krijgen op het concertgedrag van de verschillende kwadranten. Ook konden we vaststellen dat voor de 
desbetreffende kwadranten het in 2014 ingevoerde kwadrantenmodel goed werkbaar is.  
Omdat de bezettingsgraad bij een aantal dansfeesten omhoog moet heeft de marketingafdeling een 
dansonderzoek uitgevoerd onder het kwadrant ‘muziek is een feest’. De uitkomsten van het onderzoek 
hebben er voor gezorgd dat de programmeurs van Bibelot actiever sturen op de inhoud en kwaliteit van 
dansfeesten. Ook zoekt het programmateam actiever naar ‘ambassadeurs’, dat wil zeggen 
dragers/uitvoerders van het concept. Ten slotte zal het programmateam in 2016 de marktkans bekijken om 
voor de 30+ doelgroep een nieuw concept te ontwikkelen.  
Samengevat:  

 middels interviews met de doelgroep hebben we het effect en de werkbaarheid van het 
kwadrantenmodel getoetst. 

 om de bezettingsgraad van dansfeesten te verhogen is er een dansonderzoek uitgevoerd.  

 er wordt nu beter gestuurd op inhoud en kwaliteit. Naar ambassadeurs/samenwerkingspartners 
wordt actief gezocht.  

 
 
Database verrijking 
Door segmentatie en personalisatie toe te voegen aan nieuwsbrieven en eventmailings, lukt het beter om 
ontvangers te betrekken bij onze e-mailcampagnes. Dit zien we terug in hogere open- en klikpercentages.  
In 2016 is het doel om extra conversiecodes aan mailingen toe te voegen. Hierdoor kunnen we ook exacte 
conversies per nieuwsbrief meten en deze optimaliseren.   
Samengevat: Bibelot heeft door database verrijking het open- en klikpercentage van mailings verhoogd. 
 
 
Social media 
Door op social media meer de interactie met het publiek te zoeken en gerichter social media advertenties 
in te zetten zijn directe conversies vanuit social media in 2015 flink gestegen. In 2014 haalde Bibelot nog € 
10.541,70 op via Social media in 2015 was dit € 28.098,00.  
 
 
Wijzer werven 
Afgelopen jaar heeft Bibelot het Wijzer Werven traject gevolgd. Een trainings- en coachingstraject op het 
gebied van fondsenwerving en het vergroten van inkomsten. Het traject is gericht op het ontwikkelen van 
ondernemerschap waardoor de culturele instelling in staat is zelfstandig de eigen financieringsmix te 
versterken. Het traject is in september afgerond. De directeur en hoofd marketing hebben de keuze 
gemaakt om zich in eerste instantie te richten op externe potentiële financiers. En in een later stadium te 
kijken of we meer inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) kunnen realiseren. De eerste sponsor / partner 
heeft zich inmiddels aan Bibelot verbonden. Gesprekken met derden worden reeds gevoerd.  
Samengevat: Bibelot heeft in 2015 een trainings- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en 
het vergroten van inkomsten gevolgd. De eerste resultaten zijn zichtbaar. In 2014 heeft Bibelot een 
marketingkwadrant geïntroduceerd en programmareeksen ingedeeld op basis van belevingswaarden. Er 
zijn diepte-interviews gehouden met mensen uit verschillende doelgroepen om hun gedrag en wensen 
beter in kaart te brengen.  
 
In de marketing is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van nieuwe promotieplannen die passen bij 
de programmareeksen. 
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4.  Organisatie en personeel 
 
 
 
a. Bestuur 
 
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting Bibelot vonden in 2015 geen wijzigingen plaats. De 
samenstelling van het bestuur op 31 december 2015 is gepubliceerd op onze website: 
http://www.bibelot.net/bestuur31122015  
 
Het bestuur hanteert de uitgangspunten van de Code Cultural Governance en evalueert deze code 
jaarlijks.  
 
 
 
b.  Werknemers 
 
Op 31 december 2015 waren de volgende personen in loondienst van Stichting Bibelot: 
    

David van Wijngaarden directeur 1,00 fte 

Bert Dondorff hoofd programma 0,42 fte 

Ifor Schrauwen programmeur 0,84 fte 

Ofra Beenen programmeur 0,63 fte 

Lonneke Ziemerink hoofd marketing 1,00 fte 

Louisa Steenbakker medewerker marketing 1,00 fte 

Lara Geense vrijwilligerscoördinator / educatie 0,79 fte 

Ingeborg Heijboer administratief medewerker 0,63 fte 

Elisjeba Wesenhagen facilitair medewerker horeca 0,42 fte 

Richard het Lam medewerker pre-productie 0,42 fte 

 
 
Een actueel overzicht van medewerkers die in loondienst zijn, is te vinden op onze website: 
http://www.bibelot.net/Wie-is-wie.  
 
Bibelot was daarnaast opdrachtgever van een aantal medewerkers: 
 

Jeroen van Noorloos horecabedrijfsleider (payroll, oproep) ca. 0,6 fte 

Jos Mensen controller (zzp) nihil 

Dave Fluijt hoofd techniek (gedetacheerd uit Kunstmin) 0,11 fte 

 
De totale personeelsformatie, exclusief evenementgebonden personeel en exclusief vrijwilligers, bedraagt  
7,7 fte. 
 
Evenementgebonden werkzaamheden worden veelal uitgevoerd door zelfstandigen op projectbasis. 
(productieleiders, geluids- en lichttechnici). Kosten worden volledig opgenomen onder programmakosten. 
Dit geldt ook voor de inzet van beveiliging, waarvoor het Dordtse bedrijf Securit-All wordt ingezet. 
 
Bibelot hanteert de cao Nederlandse Poppodia. De cao kent geen eindejaarsuitkering, bonussen of 
toelagen. Het salaris van de directeur bedroeg in 2015, inclusief vakantietoeslag, bruto € 55.592,--. 
 
De directeur van Bibelot is bestuurslid van de WNPF (Werkgeversvereniging Nederlands Podia en 
Festivals), penningmeester van de Stichting Energiehuis en voorzitter van de Stichting Popcollectief 
Drechtsteden. Dit zijn onbezoldigde nevenfuncties. 
 

http://www.bibelot.net/bestuur31122015
http://www.bibelot.net/bestuur31122015
http://www.governancecodecultuur.nl/
http://www.bibelot.net/Wie-is-wie
http://www.caopoppodia.nl/
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c.  Vrijwilligers 
 
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor Bibelot. Zij werken vooral tijdens evenementen, onder aansturing van 
een stagemanager en een horecabedrijfsleider. In 2015 hebben de vrijwilligers in Bibelot en de 
Popcentrale meer dan 17.500 uur vrijwilligerswerk verzet.  
 
De tendens dat vrijwilligers steeds minder bereid zijn om in de kleine uurtjes werkzaamheden te verrichten, 
heeft in 2015 verder doorgezet.  We hebben geprobeerd de motivatie te stimuleren door een financiële 
vergoeding in te voeren voor ‘late diensten’, maar dit heeft niet tot voldoende resultaat geleid.  
Vrijwilligers werken liever bij concertprogrammering. Daar ligt vaker hun affiniteit en motivatie om zich op 
vrijwillige basis voor Bibelot in te zetten. Daarnaast is vrijwilligerswerk voor steeds meer mensen een 
hobby die in prioritering een minder belangrijke plaats inneemt dan betaald werk, studie en/of bijbaan. 
De realisatie van aanbod mag niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Daarom is het 
noodzakelijk een deel van de taken niet langer van vrijwilligers te verwachten, maar met professionele 
medewerkers te organiseren. 
 
Ontwikkeling vrijwilligersbestand  
Op de peildatum 31 december 2014 hadden 131 vrijwilligers een overeenkomst met Stichting Bibelot. Dit is 
een aanzienlijke daling van het aantal vrijwilligers ten opzichte van het jaar ervoor. Deze daling is vooral 
veroorzaakt doordat we afscheid hebben genomen van vrijwilligers die niet in staat of bereid bleken om 
minimaal gemiddeld 3 uur per week vrijwilligerswerk te doen.  
In onderstaande tabel wordt de groei en samenstelling van het vrijwilligersbestand van de laatste 6 jaar 
weergegeven. 
 
Peildatum 31.12.2015 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal vrijwilligers 131 180 151 106 113 102 

Gemiddelde leeftijd 34 34 33 29 28 27 

Verhouding vrouw/man 39-61 42-58 38-62 32-68 37-63 30-70 

 

 
artiesten zichtbaar blij met hoe ze door vrijwilligers worden ontvangen 
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Vrijwilligers zijn ingedeeld in functiegroepen en kunnen van meer dan één functiegroep lid zijn. In 
onderstaande tabel wordt het aantal vrijwilligers per werkgroep in de laatste 6 jaar weergegeven. 

werkgroep* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

lichttechnici 7 9 12 13 12 12 

backstage crew 38 67 40 16 16 17 

horeca 65 96 86 71 62 62 

promotieteam 7 12 16 12 16 14 

vormgeving en DTP 2 1 1 1 1 1 

dj’s 14 13 5 7 6 7 

fotograaf 8 6 6 4 3 2 

gastprogrammeurs 5 7 10 0 0 0 

technici 6 9 11 0 0 0 

 
In de inzet van vrijwilligers valt op dat er steeds meer vrijwilligers flexibel inzetbaar willen zijn, bijvoorbeeld 
in zowel horeca als stage.  
 
 
Deskundigheidsbevordering 
Bibelot biedt vrijwilligers diverse mogelijkheden om kennis en kunde te verbeteren. Daarbij staat voorop dat 
vrijwilligers in staat moeten worden gesteld om hun taken goed uit te kunnen voeren. We investeren echter 
ook in vervolgcursussen waardoor aansluiting met professionele opleidingen en werkplekken dichterbij 
komt. Een voorbeeld is het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers die met licht- en geluidstechniek 
bezig zijn, mee te lopen met professionele technici bij grootschalige of complexe producties.  
In 2015 hebben we het cursusaanbod van Bibelot, dan in de loop der jaren enigszins versnipperd was 
geraakt, opnieuw vormgegeven. Voor nieuwe vrijwilligers zijn er nu instructiebijeenkomsten die meerdere 
keren per jaar worden aangeboden en waarbij meerdere instructies en workshops gecombineerd worden 
aangeboden. 
Jaarlijks is er een instructiedag voor alle vrijwilligers, waarvan onder meer een ontruimingsoefening deel uit 
maakt. In 2015 is tijdens deze dag specifieke aandacht besteed aan het voorkomen van 
gehoorbeschadiging en is er een gastcollege gegeven over de geschiedenis van popmuziek door Thimon 
Schellevis (o.a. docent bij InHolland). 
 
 
Inspraak 
Maandelijks organiseert Bibelot voor haar vrijwilligers een ‘vrijwilligerscafé’. Deze bijeenkomsten, in 
informele setting, worden gebruikt om de binding met Bibelot te vergroten maar ook om informatie te 
verstrekken, brainstormsessies te houden en presentaties te geven.  
Meer formeel is er de vrijwilligersraad, in 2015 in het leven geroepen. De directeur overlegt minimaal 4 
keer per jaar met vrijwilligers over onderwerpen die gaan over beleids- en organisatieontwikkeling. 
 
 
Teambuilding 
Naast het eerder genoemde ‘vrijwilligerscafé’ organiseert Bibelot een jaarlijks uitje voor haar vrijwilligers, 
dat dit jaar in de Biesbosch plaatsvond. Bij het NK Poppodium voetbal bereikte het Bibelot-team wederom 
de kwartfinales. 

 
 

vrijwilligers bij het jaarlijkse uitje    vrijwilligers bij het NK poppodium voetbal 



11 
 
 

Wervingscampagne 
In de zomer van 2015 is er een campagne gelanceerd “Trots op vrijwilligers”. We willen uitdragen dat we er 
trots op zijn dat we met vrijwilligers werken. Onderdeel was het via de beeldschermen in het gebouw 

kenbaar maken dat we met vrijwilligers werken. 
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Bijlage 1: Lijst van evenementen 
 

Datum Titel evenement Locatie 

donderdag 1 januari 2015 Oud en Nieuw Main Stage 

zaterdag 3 januari 2015 Mirrors Power Stage 

vrijdag 9 januari 2015 Romeo en Juliet Power Stage 

zaterdag 10 januari 2015 The Deaf Power Stage 

zaterdag 10 januari 2015 HRTZ #20 Main Stage 

zaterdag 10 januari 2015 Alternative Anthems Power Stage 

vrijdag 16 januari 2015 Oplaadpop Power Stage 

vrijdag 16 januari 2015 New Cool Collective Main Stage 

zaterdag 17 januari 2015 Ramspoed Main Stage, Power Stage 

donderdag 22 januari 2015 De Staat op locatie 

vrijdag 23 januari 2015 Kraantje Pappie Power Stage 

vrijdag 23 januari 2015 Jo Harman Main Stage 

zaterdag 24 januari 2015 FRIS Main Stage 

zaterdag 24 januari 2015 Reggae Central presents U-Brown Power Stage 

vrijdag 30 januari 2015 Jan Jaap van der Wal Main Stage 

zaterdag 31 januari 2015 Superstijl Main Stage 

zaterdag 31 januari 2015 Janne Schra Power Stage 

vrijdag 6 februari 2015 Typhoon Main Stage 

vrijdag 6 februari 2015 Roosbeef Power Stage 

vrijdag 6 februari 2015 Off The Hook Power Stage 

zaterdag 7 februari 2015 40UP Main Stage 

zaterdag 7 februari 2015 Wolfstijd III Power Stage 

zaterdag 7 februari 2015 Metal Disco Power Stage 

vrijdag 13 februari 2015 Memphis Maniacs Main Stage 

vrijdag 13 februari 2015 Afterpartees Power Stage 

zaterdag 14 februari 2015 AWKWARD Main Stage 

zaterdag 14 februari 2015 Focus Power Stage 

vrijdag 20 februari 2015 Ronnie Flex Power Stage 

vrijdag 20 februari 2015 A Night Out With A Singer-Songwriter Main Stage 

zaterdag 21 februari 2015 Danny Vera Power Stage 

zaterdag 21 februari 2015 Nightshift Main Stage 

zondag 22 februari 2015 Velvet Music Night: Team Me Power Stage 

vrijdag 27 februari 2015 Bo Saris Main Stage 

zaterdag 28 februari 2015 Singlefeestje Main Stage 

zaterdag 28 februari 2015 HRTZ #21 Power Stage 

vrijdag 6 maart 2015 Delain Main Stage 

vrijdag 6 maart 2015 Paulusma, Bewilder & Max Meser Power Stage 

zaterdag 7 maart 2015 Ian Siegal Power Stage 

donderdag 12 maart 2015 Henny Vrienten Machine 3 

vrijdag 13 maart 2015 FRIS Main Stage 

zaterdag 14 maart 2015 Big Rivers Indoor Main Stage, Power Stage, 
Poplounge 

zaterdag 14 maart 2015 70s Classics Main Stage 

maandag 16 maart 2015 Via Cultura Poplounge 

woensdag 18 maart 2015 Xing Main Stage 

donderdag 19 maart 2015 Xing Main Stage 

vrijdag 20 maart 2015 Xing Main Stage 

zaterdag 21 maart 2015 Superstijl Main Stage 

zaterdag 21 maart 2015 Metal Night Power Stage 

zondag 22 maart 2015 Xing Main Stage 

donderdag 26 maart 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 27 maart 2015 Mr Polska Main Stage 

vrijdag 27 maart 2015 Deeldeliers Power Stage 

zaterdag 28 maart 2015 Reggae Central XL Power Stage 

zaterdag 28 maart 2015 Nightshift Main Stage 

vrijdag 3 april 2015 Obey The Brave Power Stage 

zaterdag 4 april 2015 AWKWARD Main Stage 

vrijdag 10 april 2015 A Tribute To The Blues Brothers Main Stage 

vrijdag 10 april 2015 Inner Terrestrials Power Stage 
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Datum Titel evenement Locatie 

zaterdag 11 april 2015 Singlefeestje Main Stage 

zaterdag 11 april 2015 Black-Out Festival Power Stage 

vrijdag 17 april 2015 A Night Out With A Singer-Songwriter Main Stage 

vrijdag 17 april 2015 Knight Area Power Stage 

zaterdag 18 april 2015 40UP Main Stage 

zaterdag 18 april 2015 John Coffey  Power Stage 

zaterdag 18 april 2015 Off The Hook Power Stage 

vrijdag 24 april 2015 Wouter Hamel Main Stage 

vrijdag 24 april 2015 Alamo Race Track Power Stage 

zaterdag 25 april 2015 Finale Bandboost Power Stage 

maandag 27 april 2015 Official Dancetour Afterparty  Main Stage 

vrijdag 1 mei 2015 Stereo Mc's Main Stage 

vrijdag 1 mei 2015 Beatclub Power Stage 

zaterdag 2 mei 2015 Superstijl Main Stage 

zaterdag 2 mei 2015 Mirrors Power Stage 

donderdag 7 mei 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 8 mei 2015 Handsome Poets Power Stage 

zaterdag 9 mei 2015 80s Classics Main Stage 

zaterdag 9 mei 2015 Joy Division Undercover: Closer To Curtis Power Stage 

vrijdag 15 mei 2015 Armand Power Stage 

vrijdag 15 mei 2015 MakeBelieve Talent Stage 

zaterdag 16 mei 2015 Dordrecht Doom Day V Power Stage 

zaterdag 16 mei 2015 Metal Disco Power Stage 

vrijdag 22 mei 2015 Reazun x Diggy Dex - De Stoer Toer Power Stage 

zaterdag 23 mei 2015 FRIS Main Stage 

zaterdag 23 mei 2015 HRTZ #22 Power Stage 

vrijdag 29 mei 2015 Claw Boys Claw Power Stage 

vrijdag 29 mei 2015 Elvis Returns Main Stage 

zaterdag 30 mei 2015 Awkward Main Stage 

zaterdag 30 mei 2015 Chris Daniels & The Kings + special guest 
J.R.Band 

Power Stage 

vrijdag 5 juni 2015 Childsplay + Stepherd & Skinto Main Stage 

zaterdag 6 juni 2015 Nightshift  Power Stage 

zaterdag 6 juni 2015 Zangproject Codarts Power Stage 

vrijdag 12 juni 2015 DORDT IS HARD Power Stage 

vrijdag 12 juni 2015 Metal Disco Power Stage 

zaterdag 13 juni 2015 Singlefeestje Main Stage 

donderdag 18 juni 2015 Israel Vibration Main Stage 

vrijdag 19 juni 2015 Hans Dulfer  Power Stage 

zaterdag 20 juni 2015 Superstijl  Main Stage 

zaterdag 20 juni 2015 Velvet Music Night: Tubelight Power Stage 

zondag 21 juni 2015 Twitching Tongues Power Stage 

dinsdag 23 juni 2015 Popschool Live! Power Stage 

woensdag 24 juni 2015 Popschool Live! Power Stage 

donderdag 25 juni 2015 Popschool Live! Power Stage 

zaterdag 27 juni 2015 Colibri Main Stage 

zaterdag 27 juni 2015 Super Zer00s Power Stage 

donderdag 2 juli 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 3 juli 2015 Big Rivers Aftrap - Doe Maar Dordts Main Stage 

zaterdag 4 juli 2015 80s Classics Main Stage 

zaterdag 4 juli 2015 Mirrors Power Stage 

zaterdag 4 juli 2015 Megamuziekquiz Main Stage 

zaterdag 11 juli 2015 Mondharmonica workshop for absolute 
beginners 

Poplounge 

vrijdag 14 augustus 2015 Matisyahu (US) Power Stage 

woensdag 19 augustus 2015 The Dillinger Escape Plan (US) Power Stage 

zaterdag 22 augustus 2015 Reggae Central Power Stage 

zondag 23 augustus 2015 Repetitie Shadow Freaks Main Stage 

woensdag 26 augustus 2015 Bløf Main Stage 

donderdag 3 september 2015 The Slackers Power Stage 

donderdag 3 september 2015 Via Cultura Poplounge 
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Datum Titel evenement Locatie 

zaterdag 5 september 2015 Open Up Main Stage 

zondag 6 september 2015 The Theater Equation Main Stage 

maandag 7 september 2015 Slopen is Kopen Vol. 9 Talent Stage 

vrijdag 11 september 2015 The Kik & Armand Power Stage 

zaterdag 12 september 2015 Superstijl Main Stage 

zaterdag 12 september 2015 HRTZ #23 Power Stage 

donderdag 17 september 2015 De Dijk Main Stage 

vrijdag 18 september 2015 Gotcha! Power Stage 

vrijdag 18 september 2015 Beatclub Power Stage 

zaterdag 19 september 2015 Fresku Main Stage 

zaterdag 19 september 2015 Mirrors Power Stage 

dinsdag 22 september 2015 Cultuursafari Main Stage 

vrijdag 25 september 2015 De Buurtsuper Power Stage 

vrijdag 25 september 2015 A Night Out With A Singer-Songwriter Main Stage 

zaterdag 26 september 2015 40UP Main Stage 

zaterdag 26 september 2015 Komatsu Talent Stage 

donderdag 1 oktober 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 2 oktober 2015 De Buurtsuper Power Stage 

vrijdag 2 oktober 2015 Magnus Power Stage 

zaterdag 3 oktober 2015 The Partysquad Main Stage 

zaterdag 3 oktober 2015 Tesla Power Stage 

zondag 4 oktober 2015 No Warning (CAN) Power Stage 

vrijdag 9 oktober 2015 De Buurtsuper Power Stage 

vrijdag 9 oktober 2015 Sassenachs Power Stage 

vrijdag 9 oktober 2015 Palio Superspeed Donkey Talent Stage 

zaterdag 10 oktober 2015 AWKWARD Power Stage 

zaterdag 10 oktober 2015 Fluister: Miasmah Label Night Ketel 2 

vrijdag 16 oktober 2015 De Buurtsuper Power Stage 

zaterdag 17 oktober 2015 90s Now! Main Stage 

vrijdag 23 oktober 2015 Broederliefde & SBMG Main Stage 

vrijdag 23 oktober 2015 De Buurtsuper Power Stage 

vrijdag 23 oktober 2015 Popronde Pre Party Power Stage 

zaterdag 24 oktober 2015 The Playground Main Stage 

zaterdag 24 oktober 2015 Destine Power Stage 

zaterdag 24 oktober 2015 My Baby Talent Stage 

zaterdag 24 oktober 2015 Alternative Anthems Power Stage 

zaterdag 24 oktober 2015 Popronde Dordrecht 2015 op locatie 

zondag 25 oktober 2015 Morgan Heritage (JAM) Main Stage 

vrijdag 30 oktober 2015 Popa Chubby (USA) Main Stage 

vrijdag 30 oktober 2015 The Cool Quest Power Stage 

vrijdag 30 oktober 2015 De Buurtsuper Power Stage 

zaterdag 31 oktober 2015 Halloween Main Stage, Power Stage 

zondag 1 november 2015 Coldplace (UK) Power Stage 

donderdag 5 november 2015 Kwartfinale Grote Prijs van Nederland Power Stage 

donderdag 5 november 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 6 november 2015 Douwe Bob Main Stage 

vrijdag 6 november 2015 TenTemPiés Power Stage 

vrijdag 6 november 2015 De Buurtsuper Power Stage 

zaterdag 7 november 2015 De Sluwe Vos Live (Kontra Album show) Main Stage 

zaterdag 7 november 2015 Off The Hook Power Stage 

zaterdag 7 november 2015 Kwartfinale Grote Prijs van Nederland Power Stage 

zondag 8 november 2015 B-Brave Main Stage 

zondag 8 november 2015 Meet & Greet B-Brave Power Stage 

donderdag 12 november 2015 Sven Hammond Power Stage 

vrijdag 13 november 2015 Scotch Main Stage 

vrijdag 13 november 2015 Velvet Music Night presents: Darwin Deez Power Stage 

zaterdag 14 november 2015 The Playground Main Stage 

donderdag 19 november 2015 Hallo Venray Power Stage 

vrijdag 20 november 2015 Gare Du Nord Main Stage 

vrijdag 20 november 2015 Mojo Man Power Stage 

zaterdag 21 november 2015 40UP Main Stage 
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Datum Titel evenement Locatie 

zaterdag 21 november 2015 Pauze  Power Stage 

woensdag 25 november 2015 Dordtse Mijlpalen Power Stage 

donderdag 26 november 2015 Ronnie Flex + Lil Kleine Main Stage 

donderdag 26 november 2015 Orkesta Mendoza Power Stage 

vrijdag 27 november 2015 Feuerengel Main Stage 

zaterdag 28 november 2015 Superstijl Main Stage 

zondag 29 november 2015 Support The Refugees - benefietoptreden Power Stage 

donderdag 3 december 2015 Via Cultura Poplounge 

vrijdag 4 december 2015 De Buurtsuper Power Stage 

vrijdag 4 december 2015 Beans & Fatback Power Stage 

zaterdag 5 december 2015 HRTZ Power Stage 

zondag 6 december 2015 Northcote Main Stage, Power Stage 

woensdag 9 december 2015 Schoolfeest Insula Onderbouw Main Stage 

donderdag 10 december 2015 Zuco 103 Power Stage 

donderdag 10 december 2015 Schoolfeest Insula Bovenbouw Main Stage 

vrijdag 11 december 2015 FeestDJRuud Main Stage 

zaterdag 12 december 2015 Kenny B Main Stage 

zaterdag 12 december 2015 Andy Frasco Power Stage 

zaterdag 12 december 2015 Alternative Anthems Power Stage 

donderdag 17 december 2015 Liptease XL Main Stage 

donderdag 17 december 2015 Mister and Mississippi Power Stage 

vrijdag 18 december 2015 aMeezing Christmas Main Stage 

zaterdag 19 december 2015 80s Classics Main Stage 

zaterdag 19 december 2015 Mark Foggo Power Stage 

zaterdag 19 december 2015 Megamuziekquiz Main Stage 

zaterdag 19 december 2015 Xmas Event ToBe Main Stage 

woensdag 23 december 2015 Hans Teeuwen & The Painkillers Main Stage 
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Bijlage 2 – Jaarrekening naast begroting 
 
De begroting is geen onderdeel van de accountantscontrole en daarom buiten het financiële deel van het 
jaarverslag gehouden. In deze bijlage wordt de jaarrekening naast de begroting weergegeven. 
 
 
 
 

samenvatting jaarrekening 2015 
 

begroting 2015 

 lasten baten  lasten baten 

programma zalen   €       579.084   €       499.337  
 

 €       543.900   €       503.750  

salarislasten   €       361.578   €                -    
 

 €       406.562   €                -    

overige personeelskosten   €         50.990   €         21.883  
 

 €         52.114   €         25.342  

vrijwilligers   €         33.297   €             292  
 

 €         31.950   €           1.750  

marketing   €         37.347   €           5.713  
 

 €         43.200   €         10.000  

horeca   €       194.377   €       448.711  
 

 €       215.400   €       571.000  

kantoor   €           6.932   €                -    
 

 €           9.100   €                -    

gebouw en inventaris   €       311.916   €                -    
 

 €       321.500   €                -    

organisatiekosten   €         27.657   €           1.232  
 

 €         23.500   €                -    

afschrijvingen   €         28.013   €                -    
 

 €         20.000   €                -    

overige baten en lasten   €           4.198   €       641.897  
 

 €                -     €       555.385  

 
 €    1.635.390   €    1.619.065  

 
 €    1.667.226   €    1.667.227  

      
bedrijfsresultaat:  €    -72.038  

  
vrijval bestemmingsreserves: €     55.714   

mutatie algemene reserve: €    -16.324   
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omschrijving 
jaarrekening 2015  begroting 2015 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

programma zalen           

gages en facturen artiesten € 332.298   
 

€ 320.000   

commissie boekingskantoren € 14.626   
 

€ 10.000   

hotelkosten artiesten € 7.784   
 

€ 6.000   

parkeervergoedingen artiesten € 620   
 

€ 50   

reiskostenvergoedingen artiesten € 419   
 

€ 250   

vliegtickets artiesten € 896   
 

€ 500   

maaltijdkosten artiesten € 18.495   
 

€ 28.000   

overige catering artiesten € 4.322   
 

€ 8.000   

inhuur apparatuur € 5.680   
 

€ 3.500   

decor € 3.128   
 

€ 4.500   

subsidie Fonds Podiumkunsten   € 10.417 
 

  € 12.000 

overige programmasubsidies   € 1.800 
 

  € 750 

sponsoring programma     
 

€ 1.000 € 1.000 

afdracht auteursrechten € 18.737   
 

€ 20.000   

inhuur evenementgebonden medewerkers € 84.069   
 

€ 75.000   

inhuur security € 72.536   
 

€ 65.000   

vrijwilligersvergoeding programma & productie € 1.325   
 

    

kleine inventaris kleedkamers € 95   
 

€ 750   

badtextiel € 107   
 

€ 350   

externe bijdragen programma   € 14.600 
 

  € 0 

overige productiekosten € 11.018   
 

    

onvoorziene programmakosten € 365   
 

€ 1.000   

recettes AT € 2.566 € 472.520 
 

  € 490.000 

  € 579.084 € 499.337 
 

€ 543.900 € 503.750 

salarislasten           

  € 298.969 € 0 
 

€ 340.458 € 0 

inhuur medewerkers           

 
€ 62.609 € 0 

 
€ 66.104 € 0 
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omschrijving 
jaarrekening 2015  begroting 2015 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

overige personeelskosten           

pensioen € 17.978   
 

€ 20.870   

werknemersbijdragen pensioen   € 17.852 
 

  € 20.870 

WIA-verzekering € 1.773   
 

€ 1.909   

werknemersbijdragen WIA-verzekering   € 1.794 
 

  € 1.909 

ongevallenverzekering € 173   
 

€ 452   

ziekteverzuimverzekering € 2.762   
 

€ 3.352   

verzekering goed werkgeverschap € 306   
 

€ 154   

scholing € 2.664   
 

€ 4.100   

conferenties en beurzen € 3.370   
 

€ 1.538   

arbo, veiligheid € 372   
 

€ 615   

arbodienst € 892   
 

€ 1.135   

salarisadministratie € 421   
 

€ 359   

loonkostensubsidies en collectiviteitskortingen   € 2.237 
 

  € 2.563 

reiskostenvergoedingen € 7.751   
 

€ 3.075   

maaltijdvergoedingen € 626   
 

€ 1.281   

verblijfskostenvergoedingen € 190   
 

€ 410   

parkeer- en tolvergoedingen € 21   
 

    

overige vergoedingen     
 

€ 666   

jubilea € 1.185   
 

€ 513   

representatie € 1.166   
 

€ 769   

vrijgestelde verstrekkingen € 747   
 

    

acquisitie € 723   
 

€ 410   

contributie werkgeversvereniging € 570   
 

€ 769   

stages € 7.300   
 

€ 9.225   

onvoorziene personeelskosten     
 

€ 513   

  € 50.990 € 21.883 
 

€ 52.114 € 25.342 
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omschrijving 
jaarrekening 2015  begroting 2015 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

vrijwilligers           

vrijwilligersvergoedingen barhoofden € 3.614   
 

€ 5.500   

vrijwilligersvergoedingen stagemanagers € 2.825   
 

€ 3.750   

vrijwilligersvergoedingen wassen en strijken € 1.500   
 

€ 1.500   

vrijwilligersvergoedingen horeca/stage/dj's € 2.915   
 

    

vrijwilligersvergoedingen overige € 4.793   
 

€ 1.550   

arbo, veiligheid € 1.557   
 

€ 1.800   

reiskostenvergoedingen € 1.234   
 

€ 1.700   

overige vergoedingen     
 

€ 500   

maaltijdvergoedingen € 414   
 

    

scholing € 4.628   
 

€ 2.500   

jubilea € 1.749   
 

€ 1.000   

dienstkleding € 25   
 

€ 1.000   

acquisitie     
 

€ 500   

vergaderkosten € 1.007   
 

€ 1.450   

consumpties vrijwilligers / Snoep+Drank € 727   
 

    

vrijwilligersuitje € 1.735   
 

€ 4.000 € 1.750 

planningssoftware € 4.555   
 

€ 4.700   

externe bijdragen vrijwilligers   € 292 
 

€ 0   

onvoorziene vrijwilligerskosten € 20   
 

€ 500   

  € 33.297 € 292 
 

€ 31.950 € 1.750 

marketing           

drukwerk € 7.582   
 

€ 10.000   

verspreidingskosten drukwerk € 3.759   
 

€ 2.000   

buitenreclame signs, affiches € 4.818   
 

€ 8.000   

advertenties websites € 2.389   
 

€ 3.000   

advertenties social media € 6.780   
 

€ 4.000   

advertenties drukwerk € 2.382   
 

€ 4.000   

sponsoring drukwerk € 2.963   
 

    

abonnementen concertagenda's € 150   
 

€ 2.000   

websites hosting en dataverkeer € 187   
 

€ 2.700   

websites ontwikkelingskosten € 594   
 

€ 1.500   

ontwerpkosten € 1.463   
 

€ 2.000   

onderzoekskosten € 248   
 

€ 2.500   

sponsoring € 700   
 

€ 1.000   

merchandise € 498   
 

    

externe bijdragen marketing   € 5.713 
 

  € 10.000 

promotieacties € 2.836   
 

    

onvoorziene marketingkosten     
 

€ 500   

  € 37.347 € 5.713 
 

€ 43.200 € 10.000 
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omschrijving 
jaarrekening 2015  begroting 2015 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

horeca           

inkoop horeca hoog btw € 129.797   
 

€ 140.000   

inkoop horeca laag btw € 44.247   
 

€ 48.000   

omzet horeca hoog btw   € 286.076 
 

  € 390.000 

omzet horeca laag btw   € 105.071 
 

  € 125.000 

inkoopkorting brouwerij   € 27.723 
 

  € 28.000 

inkoopkorting horecaleverancier   € 16.748 
 

  € 13.000 

inkoopkorting overige horeca   € 1.128 
 

  € 1.000 

inkoop garderobe € 100   
 

€ 750   

omzet garderobe laag btw   € 11.357 
 

  € 14.000 

omzet automaten   € 609 
 

    

schoonmaakmiddelen horeca € 700   
 

€ 400   

glaswerk € 221   
 

€ 2.000   

kleine inventaris horeca € 437   
 

€ 2.500   

consumptiemunten € 4.762   
 

€ 6.000   

polsbandjes     
 

€ 1.500   

spoelen leidingen € 2.014   
 

€ 4.000   

onderhoudscontracten horeca-inventaris € 9.209   
 

€ 7.500   

overige onderhoudskosten horeca-inventaris € 2.079   
 

€ 2.000   

muziekkosten Poplounge € 780   
 

€ 750   

onvoorziene horecakosten € 30   
 

    

  € 194.377 € 448.711 
 

€ 215.400 € 571.000 

kantoor           

kleine inventaris € 1.058   
 

€ 1.200   

verbruiksartikelen € 1.431   
 

€ 1.500   

portokosten € 777   
 

€ 1.000   

briefpapier en enveloppen     
 

€ 1.000   

software     
 

€ 500   

telefonie     
 

€ 1.500   

verbruikskosten telefonie, printen, kopieren € 2.258   
 

€ 500   

archiefkosten € 169   
 

€ 250   

abonnementen en vakliteratuur € 297   
 

€ 650   

boekhoudsoftware € 708   
 

€ 750   

onvoorziene kantoorkosten € 235   
 

€ 250   

  € 6.932 
  

€ 9.100 
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omschrijving 
jaarrekening 2015  begroting 2015 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

gebouw en inventaris           

huur Energiehuis € 31.629   
 

€ 31.000   

shared services gebouw € 64.153   
 

€ 64.000   

shared services ICT € 48.867   
 

€ 48.500   

huurkoop inventaris € 114.286   
 

€ 115.000   

shared services theatertechniek € 7.695   
 

€ 25.000   

onderhoud theatertechniek € 12.167   
 

€ 1.000   

shared services centrale balie en kassa € 10.000   
 

€ 10.500   

shared services bijdragen kassasysteem € 18.622   
 

€ 19.250   

kleine inventaris gebouw € 2.181   
 

€ 3.000   

afvalverwerking € 142   
 

€ 3.250   

onvoorziene kosten gebouw en inventaris € 2.174   
 

€ 1.000   

  € 311.916   
 

€ 321.500   

organisatiekosten           

bestuurskosten € 373   
 

€ 1.500   

verzekering bestuursaansprakelijkheid € 336   
 

€ 750   

contributie VNPF € 6.157   
 

€ 5.500   

contributie VPT € 455   
 

€ 500   

overige bijdragen branche en belangen € 30   
 

    

leges     
 

€ 450   

verzekering inventaris € 991   
 

€ 3.900   

verzekering bedrijfsaansprakelijkheid € 749   
 

€ 450   

verzekering waardetransport € 638   
 

€ 750   

accountant € 2.920   
 

€ 6.000   

juridische kosten € 5.966   
 

    

overige advieskosten € 5.587   
 

    

bank- en transactiekosten € 3.084   
 

€ 3.000   

rentebaten   € 1.140 
 

    

betalingsverschillen   € 79 
 

    

rekenverschillen   € 13 
 

    

kasverschillen € 371   
 

€ 700   

  € 27.657 € 1.232 
 

€ 23.500   

afschrijvingen           

  € 28.013   
 

€ 20.000   

overige baten en lasten           

exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht   € 555.385 
 

  € 555.385 

donaties   € 3.134 
 

    

sponsoring horeca   € 20.000 
 

    

kosten horeca / emballageverlies € 322   
 

    

dotatie bestemmingsreserve theatertechniek   € 55.714 
 

    

buitengewone baten en lasten € 3.876 € 7.663 
 

    

  € 4.198 € 641.897 
 

€ 0 € 555.385 
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1. Balans 
 

BALANS per 31 december 2015 
     

      Activa     Passiva     

   
  

  

 
2015 2014   2015 2014 

   
  

  Materiële vaste activa  €   76.407   €   85.879  Ondernemingsvermogen  €   76.668   €   92.992  

Voorraden  €   31.299   €   29.597  Voorzieningen  €   29.658   €   85.372  

Vorderingen  €   88.741   € 162.495  Schulden op lange termijn  €   31.500   €   51.500  

Liquide middelen  € 126.055   €   99.671  Schulden op korte termijn  € 184.676   € 147.778  

   
  

  

 
 € 322.502   € 377.642     € 322.502   € 377.642  

      

      Toelichting  
     

      

      Activa           

 
2015 2014 

   Voorraden 
     Voorraad handelsgoederen  €   26.531   €   24.336  

   Emballage  €     4.768   €     5.260  
   

 
 €   31.299   €   29.597  

   

      

      Vorderingen 
     Debiteuren  €   59.317   €   86.250  

   Kruisposten declaratie inrichtingsbudget  €           0   €          -    
   Omzetbelasting  €   13.056   €     6.089  
   Nog te ontvangen bedragen  €     4.099   €   15.087  
   Vooruitbetaalde kosten  €   12.268   €   55.027  
   Overige vorderingen    €         41  
   

 
 €   88.741   € 162.495  

   

      

      Liquide middelen 
     Kasgelden  €   21.011   €   18.171  

   ING Bank 1720459  €   29.858   €   39.698  
   Rabobank 363514864  €     9.776   €   22.425  
   Rabobank 3287631101  €   62.500   €   16.468  
   Rabobank 115625429  €     2.909   €     2.909  
   

 
 € 126.055   €   99.671  
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Toelichting  
     

      

      Passiva           

 
2015 2014 

   Algemene reserve 
     Stand op 1 januari  €   66.897   €   78.625  

   Correctie n.a.v. subsidiebeschikking 2013    €   -4.048  
   Resultaat tbv algemene reserve  € -16.324   €   -7.681  
   

 
 €   50.572   €   66.897  

   

      

      Egalisatiereserve 
     Stand op 1 januari  €   26.096   €   22.048  

   Correctie n.a.v. subsidiebeschikking 2013    €     4.048  
   

 
 €   26.096   €   26.096  

   

      Totaal ondernemingsvermogen  €   76.668   €   92.992  
   

      

      Voorzieningen 
     Bestemmingsreserve scholing  €     4.000   €     4.000  

   Bestemmingsreserve automatisering  €   25.658   €   25.658  
   Bestemmingsreserve theatertechniek  €          -     €   55.714  
   

 
 €   29.658   €   85.372  

   

      Schulden op lange termijn 
     Sponsorbijdrage Gamko koelingen ABInBev  €     8.500   €   17.000  

   Sponsorbijdrage Gamko koelingen Radder  €   23.000   €   34.500  
   

 
 €   31.500   €   51.500  

   

      Schulden op korte termijn 
     Crediteuren  €   26.747   €   31.669  

   Loonbelasting  €     9.251    
   Reservering vakantiegeld  €   13.046   €   11.526  
   Vooruitontvangen bedragen  € 105.262   €   61.220  
   Kruisposten    €   14.245  
   Nog te betalen kosten  €   30.369   €   29.118  
   

 
 € 184.676   € 147.778  
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2. Winst- en verliesrekening 2015  
 
 

samengevatte  
winst- en verliesrekening 
 

2015 
 

2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

programma zalen € 579.084 € 499.337 
 

€ 612.613 € 538.722 

salarislasten € 361.578 € 0 
 

€ 309.357 € 0 

overige personeelskosten € 50.990 € 21.883 
 

€ 44.942 € 18.916 

vrijwilligers € 33.297 € 292 
 

€ 28.182 € 950 

marketing € 37.347 € 5.713 
 

€ 43.272 € 4.878 

horeca € 194.377 € 448.711 
 

€ 222.290 € 532.733 

kantoor € 6.932 € 0 
 

€ 5.214 € 0 

gebouw en inventaris € 311.916 € 0 
 

€ 308.229 € 0 

organisatiekosten € 27.657 € 1.232 
 

€ 17.081 € 1.157 

afschrijvingen € 28.013 € 0 
 

€ 29.149 € 0 

overige baten en lasten € 4.198 € 641.897 
 

€ 63.458 € 578.750 

totalen € 1.635.390 € 1.619.065 
 

€ 1.683.787 € 1.676.106 

      
resultaat na balansmutaties -€ 16.324 

  
-€ 7.681 
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Uitgebreide winst- en verliesrekening 
jaarrekening 2015  jaarrekening 2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

programma zalen 

gages en facturen artiesten € 332.298   
 

€ 354.377 € 15.575 

commissie boekingskantoren € 14.626   
 

€ 7.857   

hotelkosten artiesten € 7.784   
 

€ 3.946   

parkeervergoedingen artiesten € 620   
 

    

reiskostenvergoedingen artiesten € 419   
 

€ 198   

vliegtickets artiesten € 896   
 

    

maaltijdkosten artiesten € 18.495   
 

€ 21.465   

overige catering artiesten € 4.322   
 

€ 5.243   

inhuur apparatuur € 5.680   
 

€ 2.630   

decor € 3.128   
 

€ 5.300   

subsidie Fonds Podiumkunsten   € 10.417 
 

  € 5.272 

overige programmasubsidies   € 1.800 
 

  € 750 

sponsoring programma     
 

€ 1.535 € 900 

afdracht auteursrechten € 18.737   
 

€ 18.814   

inhuur evenementgebonden medewerkers € 84.069   
 

€ 73.597   

inhuur security € 72.536   
 

€ 78.080   

vrijwilligersvergoeding programma & productie € 1.325   
 

    

kleine inventaris kleedkamers € 95   
 

€ 373   

badtextiel € 107   
 

€ 257   

externe bijdragen programma   € 14.600 
 

€ 4.566 € 22.094 

overige productiekosten € 11.018   
 

    

onvoorziene programmakosten € 365   
 

€ 2.032   

recettes AT € 2.566 € 472.520 
 

€ 32.347 € 494.130 

  € 579.084 € 499.337 
 

€ 612.613 € 538.722 

salarislasten werknemers 

 
€ 298.969 € 0 

 
€ 264.000 € 0 

lasten ingehuurde medewerkers 

hoofd techniek € 8.400   
 

€ 9.090   

preproductie € 14.183   
 

€ 12.300   

controller € 1.575   
 

€ 3.025   

assistent horecabedrijfsleider € 18.667   
 

€ 19.310   

vrijwilligerscoordinator € 19.784   
 

€ 1.632   

 
€ 62.609 € 0 

 
€ 45.358 € 0 
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jaarrekening 2015  jaarrekening 2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

overige personeelskosten 

pensioen € 17.978   
 

€ 16.752   

werknemersbijdragen pensioen   € 17.852 
 

  € 15.757 

WIA-verzekering € 1.773   
 

€ 1.823   

werknemersbijdragen WIA-verzekering   € 1.794 
 

  € 1.501 

ongevallenverzekering € 173   
 

€ 126   

ziekteverzuimverzekering € 2.762   
 

€ 2.674   

verzekering goed werkgeverschap € 306   
 

€ 383   

scholing € 2.664   
 

€ 1.464   

conferenties en beurzen € 3.370   
 

€ 3.033   

arbo, veiligheid € 372   
 

    

arbodienst € 892   
 

€ 718   

salarisadministratie € 421   
 

€ 405   

loonkostensubsidies en collectiviteitskortingen   € 2.237 
 

  € 1.338 

reiskostenvergoedingen € 7.751   
 

€ 4.465   

maaltijdvergoedingen € 626   
 

€ 793   

verblijfskostenvergoedingen € 190   
 

€ 30 € 320 

parkeer- en tolvergoedingen € 21   
 

    

overige vergoedingen     
 

€ 192   

jubilea € 1.185   
 

€ 1.594   

representatie € 1.166   
 

€ 423   

vrijgestelde verstrekkingen € 747   
 

    

acquisitie € 723   
 

€ 927   

contributie werkgeversvereniging € 570   
 

€ 282   

stages € 7.300   
 

€ 8.850   

onvoorziene personeelskosten     
 

€ 8   

  € 50.990 € 21.883 
 

€ 44.942 € 18.916 

vrijwilligers 

totaal vrijwilligersvergoedingen     
 

    

vrijwilligersvergoedingen barhoofden € 3.614   
 

€ 6.712   

vrijwilligersvergoedingen stagemanagers € 2.825   
 

€ 2.360   

vrijwilligersvergoedingen wassen en strijken € 1.500   
 

€ 1.663   

vrijwilligersvergoedingen horeca/stage/dj's € 2.915   
 

    

vrijwilligersvergoedingen overige € 4.793   
 

€ 5.279   

arbo, veiligheid € 1.557   
 

€ 168   

reiskostenvergoedingen € 1.234   
 

€ 308   

overige vergoedingen     
 

€ 58   

maaltijdvergoedingen € 414   
 

    

scholing € 4.628   
 

€ 2.249   

jubilea € 1.749   
 

€ 99   

dienstkleding € 25   
 

€ 360 € 165 

vergaderkosten € 1.007   
 

€ 1.498   

consumpties vrijwilligers / Snoep+Drank € 727   
 

    

vrijwilligersuitje € 1.735   
 

€ 3.390 € 785 

planningssoftware € 4.555   
 

€ 3.913   

externe bijdragen vrijwilligers   € 292 
 

    

onvoorziene vrijwilligerskosten € 20   
 

€ 124   

  € 33.297 € 292 
 

€ 28.182 € 950 

 

 



8 
 
 
 

 
jaarrekening 2015  jaarrekening 2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

marketing 

drukwerk € 7.582   
 

€ 9.709   

verspreidingskosten drukwerk € 3.759   
 

€ 6.195 € 150 

buitenreclame signs, affiches € 4.818   
 

€ 1.685   

advertenties websites € 2.389   
 

€ 2.326   

advertenties social media € 6.780   
 

€ 3.584   

advertenties drukwerk € 2.382   
 

€ 4.738   

sponsoring drukwerk € 2.963   
 

€ 380   

abonnementen concertagenda's € 150   
 

    

websites hosting en dataverkeer € 187   
 

€ 33   

websites ontwikkelingskosten € 594   
 

€ 1.852   

ontwerpkosten € 1.463   
 

€ 3.019   

onderzoekskosten € 248   
 

€ 1.288   

sponsoring € 700   
 

€ 352   

merchandise € 498   
 

€ 3.819 € 67 

externe bijdragen marketing   € 5.713 
 

  € 4.661 

promotieacties € 2.836   
 

    

onvoorziene marketingkosten     
 

€ 4.291   

  € 37.347 € 5.713 
 

€ 43.272 € 4.878 

horeca 

inkoop horeca hoog btw € 129.797   
 

€ 150.833   

inkoop horeca laag btw € 44.247   
 

€ 52.556   

omzet horeca hoog btw   € 286.076 
 

  € 341.045 

omzet horeca laag btw   € 105.071 
 

  € 136.817 

inkoopkorting brouwerij   € 27.723 
 

  € 27.017 

inkoopkorting horecaleverancier   € 16.748 
 

  € 13.108 

inkoopkorting overige horeca   € 1.128 
 

  € 856 

inkoop garderobe € 100   
 

€ 863   

omzet garderobe laag btw   € 11.357 
 

  € 13.691 

inkoop automaten     
 

€ 800   

omzet automaten   € 609 
 

  € 200 

schoonmaakmiddelen horeca € 700   
 

€ 500   

glaswerk € 221   
 

€ 1.144   

kleine inventaris horeca € 437   
 

€ 1.296   

consumptiemunten € 4.762   
 

€ 598   

polsbandjes     
 

€ 1.823   

spoelen leidingen € 2.014   
 

€ 3.306   

onderhoudscontracten horeca-inventaris € 9.209   
 

€ 5.562   

overige onderhoudskosten horeca-inventaris € 2.079   
 

€ 2.300   

muziekkosten Poplounge € 780   
 

€ 701   

onvoorziene horecakosten € 30   
 

€ 8   

  € 194.377 € 448.711 
 

€ 222.290 € 532.733 
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jaarrekening 2015  jaarrekening 2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

kantoor 

kleine inventaris € 1.058   
 

    

verbruiksartikelen € 1.431   
 

€ 1.192   

portokosten € 777   
 

€ 290   

telefonie     
 

€ 390   

verbruikskosten telefonie, printen, kopieren Energiehuis € 2.258   
 

€ 2.130   

archiefkosten € 169   
 

€ 424   

abonnementen en vakliteratuur € 297   
 

€ 79   

boekhoudsoftware € 708   
 

€ 708   

onvoorziene kantoorkosten € 235   
 

€ 1   

  € 6.932 € 0 
 

€ 5.214 € 0 

gebouw en inventaris 

huur Energiehuis € 31.629   
 

€ 30.888   

shared services gebouw € 64.153   
 

€ 63.569   

shared services ICT € 48.867   
 

€ 48.158   

huurkoop inventaris € 114.286   
 

€ 114.286   

shared services theatertechniek € 7.695   
 

€ 14.453   

onderhoud theatertechniek € 12.167   
 

€ 1.292   

shared services centrale balie en kassa € 10.000   
 

€ 10.000   

shared services bijdragen kassasysteem € 18.622   
 

€ 19.605   

kleine inventaris gebouw € 2.181   
 

€ 1.944   

afvalverwerking € 142   
 

€ 3.387   

onvoorziene kosten gebouw en inventaris € 2.174   
 

€ 647   

  € 311.916 € 0 
 

€ 308.229 € 0 

organisatiekosten 

bestuurskosten € 373   
 

€ 384   

verzekering bestuursaansprakelijkheid € 336   
 

€ 333   

contributie VNPF € 6.157   
 

€ 5.621   

contributie VPT € 455   
 

€ 234   

overige bijdragen branche- en belangen € 30   
 

€ 17   

leges     
 

€ 108   

verzekering inventaris € 991   
 

€ 804   

verzekering bedrijfsaansprakelijkheid € 749   
 

€ 789   

verzekering waardetransport € 638   
 

€ 638   

accountant € 2.920   
 

€ 2.886   

juridische kosten € 5.966   
 

    

overige advieskosten € 5.587   
 

€ 800   

bank- en transactiekosten € 3.084   
 

€ 3.492   

rentelasten     
 

€ 4   

rentebaten   € 1.140 
 

  € 1.114 

betalingsverschillen   € 79 
 

€ 2   

rekenverschillen   € 13 
 

  € 43 

kasverschillen € 371   
 

€ 970   

  € 27.657 € 1.232 
 

€ 17.081 € 1.157 

afschrijvingen 

afschrijvingen € 28.013   
 

€ 29.149   

  € 28.013 € 0 
 

€ 29.149 € 0 
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jaarrekening 2015  jaarrekening 2014 

 
lasten baten 

 
lasten baten 

overige baten en lasten 

exploitatiesubsidie gemeente Dordrecht   € 555.385 
 

  € 554.000 

donaties   € 3.134 
 

    

sponsorinkomsten algemeen   € 20.000 
 

  € 20.000 

breuk emballage € 322   
 

€ 1.032   

mutatie bestemmingsreserve theatertechniek   € 55.714 
 

€ 55.714   

buitengewone baten en lasten € 3.876 € 7.663 
 

€ 6.712 € 4.750 

  € 4.198 € 641.897 
 

€ 63.458 € 578.750 

      

      
totalen € 1.635.390 € 1.619.065 

 
€ 1.683.787 € 1.676.106 

      
resultaat -€ 16.324 

 
-€ 7.681  
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3. Toelichting 
 
a. Algemene toelichting 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
De posten van de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving 
waarin Stichting Bibelot haar bedrijfsactiviteiten uitoefent. De jaarrekening is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en 
presentatievaluta van Stichting Bibelot. 
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de lasten hiervoor over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
 
Onder de omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten. 
 
De opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd. Verliezen zijn opgenomen op 
het moment dat deze voorzienbaar zijn. 
 
 
 
b. Activiteiten 
 
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. 
 
 
 
c. Toelichting op de balans 
 
De balans vindt u in deel 1. 
 

 Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd op de nominale waarde. De balansdatum 
is 31 december 2015. 
 

 De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur, tenzij anders vermeld. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschafkosten van grond- en 
hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging, inclusief installatiekosten. 
Subsidies of sponsoring op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
van de activa waarop de subsidie- of sponsorgelden betrekking hebben. 

 

 De voorraden worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijzen. 
 

 Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Een eventuele afwaardering op de vorderingen 
wordt in aanmerking genomen op grond van verwachte oninbaarheid. 

 

 Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Eventuele rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 
onder kortlopende schulden. 
 

 Voorzieningen zijn 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 voorzieningen 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.  
 

 Bibelot heeft de aan het personeel toegezegde pensioenverplichtingen  verzekerd bij Centraal Beheer Achmea. 
Bibelot is hiervoor niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag van de hiervoor verschuldigde premies.. 
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 De bestemmingsreserve scholing hangt samen met de te verwachten scholing van huidig personeel, mede in het 
licht van functiewijzigingen naar aanleiding van een in 2016 uit te voeren reorganisatie. In 2015 zijn alle lasten 
voor scholing ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.  

 

 Er is een bestemmingsreserve voor een verwachte investering in automatisering. Na 2011 verwachtten we dat 
het Energiehuis een bijdrage zou vragen in gezamenlijke softwareapplicaties ten behoeve van onder meer 
ticketverkoop, evenementenplanning en personeelsplanning. In 2013 is deze bestemmingsreserve deels 
aangewend ter dekking van de eenmalige kosten in software voor personeelsplanning. In 2015 werden 
eenmalige kosten verwacht in software voor planning van ruimten en middelen. Deze verwachting is bijgesteld 
naar 2016. 
 

 Er is een bestemmingsreserve voor vervanging van inrichting van de popzalen, vooral theatertechnische 
inrichting. De totale waarde van de inrichting van de popzalen bedraagt 1.190.000 euro. De investering is gedaan 
door de gemeente Dordrecht. In 2014 is gebleken dat na afloop van de huurkoopovereenkomst, de gemeente de 
inventaris niet zal vervangen maar deze eigendom wordt van Bibelot. Dat betekent dat de afschrijvingslasten voor 
de totale investeringswaarde in de exploitatiebegroting dekking moet worden gevonden. Voor een deel van de 
investering (800.000 euro) betaalt Bibelot jaarlijks via een huurkoopovereenkomst. Voor het bedrag van 390.000 
euro is in de exploitatiebegroting van 2014 en 2015 geen dekking. Daarom is besloten een bestemmingsreserve 
op te bouwen en daar in 2014 een bedrag van 55.714 euro (390.000/7) aan te doteren. In 2015 is door de 
Gemeente Dordrecht besloten dat de inventaris eigendom blijft van de Gemeente Dordrecht. De 
vervangingsverplichting komt daarom te vervallen: de bestemmingsreserve valt in 2016 volledig vrij. 

 

 Bibelot heeft in 2012 een sponsorbijdrage van 100.000 euro ontvangen, waaraan een afnameverplichting is 
gekoppeld met een looptijd 5 jaar. Na afloop van elk jaar wordt 20.000 euro van de restschuld kwijtgescholden 
indien aan de afnameverplichting is voldaan. Deze sponsorbijdrage wordt daarom beschouwd als een renteloze 
lening (langlopende schuld).  

 
 
d.  Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
De winst- en verliesrekening vindt u in deel 2. 
 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening 
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
 
Als overige baten en lasten worden opgenomen die baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 
behoren tot de gewone bedrijfsvoering, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart worden toegelicht vanwege de 
aard, omvang of het incidentele karakter van de post.  
 
 
e.  Toelichting afschrijvingen 
 
De staat van afschrijvingen vindt u in deel 4 van dit verslag. 
 
Materiele vaste activa worden vanaf de maand van aanschaf afgeschreven over de verwachte economische 
gebruiksduur van het actief.  
 
Boekwinsten en -verliezen worden als buitengewone baten en lasten opgevoerd op de winst- en verliesrekening.  
 
 
f.  Fiscale positie Vennootschapsbelasting – verliesrekening 
 
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.  
 
 
g.  Resultaatverdeling 
 
Het operationeel resultaat van de exploitatie is negatief € 16.324,-.  Dit verlies is ten laste gebracht van het 
ondernemingsvermogen.  
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h. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 Stichting Bibelot is met ingang van 1 maart 2013 een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Energiehuis. 
Deze overeenkomst heeft per 1 maart 2013 een huurprijs, inclusief shared services, van € 92.000,-, exclusief 
omzetbelasting, per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De huurovereenkomst eindigt op 28 februari 
2028 met een optie tot verlenging van 5 jaren. De kosten zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening in het 
jaar waarop deze betrekking hebben. 

 Stichting Bibelot heeft een sponsorovereenkomst afgesloten met brouwerij InBev en horecaleverancier Radder. 
Deze overeenkomst betreft een bedrag van € 100.000,- dat in 2012 is uitgekeerd. Omdat een afnameverplichting 
als voorwaarde geldt voor deze sponsorbijdrage, is het sponsorbedrag opgenomen als langlopende schuld. 
Indien aan de afnameverplichting wordt voldaan, wordt jaarlijks € 20.000,- van de langlopende schuld 
kwijtgescholden. 

 Stichting Bibelot is voor de inventaris een huurovereenkomst aangegaan met Stichting Energiehuis met een 
looptijd van zeven jaar. De kosten, € 114.285,- per jaar, zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening in het 
jaar waarop deze betrekking hebben. 
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4.  Staat van afschrijvingen 
 

    
levens  begin   afschrijving   eind  

jaar mnd omschrijving  aanschaf  duur  boekwaarde  2015  boekwaarde  

        Inventaris horeca 
             2009  3  Scherm narrowcasting  €          326  5   €              -     €               -     €            -    

     
   

 
   

2012  10  Gamko koelinstallatie  €     99.678  5   €       64.791   €        19.936   €      44.855  

2012  11  Drankenleidingen  €       4.117  5   €         2.676   €             823   €       1.853  

     
   

 
   

2013  1  Leidingwerk horeca  €       2.040  5   €         1.224   €             408   €          816  

2013  4  Luchtcompressor kelderbier  €       2.580  5   €         1.677   €             516   €       1.161  

     
   

 
   

2014  12  Muntautomaat  €       3.365  5   €         3.309   €             673   €       2.636  

       
   

2015  4  Vloer Poplounge  €     11.651  5   €              -     €          1.748   €       9.903  

2015  12  Akoestiche panelen Poplounge  €       1.898  5   €              -     €              32   €       1.866  

        

        Inventaris podiumtechniek 
     2008  9  ALP Hoogwerker PHCHI 650  €     10.225  5   €              -     €               -     €            -    

     
   

 
   

2009  6  Soundcraft FOH MH3  €     31.940  5   €              -     €               -     €            -    

     
   

 
   

2010  2  Martin rookmachine DMX  €          501  5   €               8   €                8   €            -    

2010  10  Eiki 5000 DLPP beamers  €       3.600  5   €           540   €             540   €            -    

     
   

  2013  4  Filterkasten  €          389  5   €           253   €              78   €          175  

     
   

  2014  9  Licht poplounge  €          314  5   €           293   €              63   €          230  

     
   

  2015  11  Hazers (3x)  €       4.407  5   €              -     €             147   €       4.260  

        

        Inventaris kantoor 
     2009  9  Signum Bureaustoel  €       1.079  5   €              -     €               -     €            -    

2009  10  Werkplekken  €       2.074  5   €              -     €               -     €            -    

     
   

 
   

2010  6  Geldweegmachine  €          984  5   €             82   €              82   €            -    

     
   

 
   

2012  8  Glasvezel Energiehuis  €       3.760  10   €         3.102   €             376   €       2.726  

     
   

 
   

2013  2  Kantoorinrichting   €       3.175  5   €         1.958   €             635   €       1.323  

        

     
   

 
   

Kassa en veiligheid 
     2012  1  Investering Kassa  €          370  5   €           148   €              74   €            74  

     
   

 
   

2013  3  Moneytronic geldweegmachine  €       1.375  5   €           871   €             275   €          596  

2013  3  Witgoed backstage/pantry  €       1.176  5   €           745   €             235   €          510  

2013  3  Inrichting kleedkamers  €       2.030  5   €         1.286   €             406   €          880  

2013  3  Pinapparatuur  €       1.892  5   €         1.198   €             378   €          820  

2013  4  Hockers/meubelen kleedkamers  €       1.212  5   €           788   €             242   €          545  

2013  8  Cardprinter vrijwilligerspassen  €       1.299  5   €           931   €             260   €          671  

        2015  5  Alarm garderobe  €          585  5   €              -     €              78   €          507  

   
 --------  

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

       €   198.041     €       85.879   €        28.013   €      76.407  
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