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Voorwoord 

 

De CBB zet zich in om de wereld van blinden en slechtzienden te vergroten. Omdat wij 

vinden dat een visuele beperking geen belemmering mag zijn om volwaardig deel te 

kunnen nemen aan het maatschappelijk en kerkelijk leven.  

 

De geschiedenis van de CBB gaat meer dan 100 jaar terug. In die tijd is er veel kennis en 

expertise opgebouwd. Waar de CBB in het verleden een bibliotheek was, is de CBB 

uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie die alle middelen beschikbaar 

heeft om informatie en lectuur toegankelijk te maken. 

 

Het jaar 2019 stond in het teken van innovatie. In een samenleving waarin de 

beeldcultuur steeds belangrijker is, mogen we blinden en slechtzienden niet 

buitensluiten. Als eerste brailleproducent ter wereld met een in het verslagjaar 

aangeschafte reliëfprinter, kan de CBB beeld voelbaar maken. De mogelijkheden zijn 

eindeloos. Van voelboekjes tot plattegronden van ziekenhuizen en kerken. 

Toegankelijkheid, of beter gezegd, een inclusieve maatschappij! Daar zet de CBB zich 

voor in. Nationaal en internationaal.  

Het vrijwilligerscorps van de CBB blijft groeien. In 2019 hebben we veel vrijwilligers 

mogen verwelkomen voor het inleeswerk in onze professionele opnamestudio’s. 

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten en de ontwikkelingen in 2019. 

Tijdens het verslagjaar hebben we afscheid moeten nemen van onze medewerker  

Coby Bonenberg. Na een ziekbed is zij op 18 juni 2019 overleden. Coby was sinds 1991 

werkzaam bij de CBB als opnametechnicus. Ze heeft veel vrijwilligers begeleid bij het 

inleeswerk. We herinneren ons Coby als een zeer gewaardeerde en geliefde collega.  

We wensen haar echtgenoot en familie veel sterkte en Gods kracht toe om zonder Coby 

verder te gaan. 

Het bestuur van de CBB is dankbaar dat het werk van de CBB gezegend wordt en 

dankbaar voor de samenwerking met de partners, belangenverenigingen en 

organisaties. We hopen en bidden dat dit de komende jaren mag voortduren.  

 

Namens het bestuur van de Vereniging CBB, 

 

  

 

 

A. Noordergraaf, voorzitter  
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Grondslag en doelstelling 

 

 

Grondslag 

De Vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie 

Formulieren van Enigheid. 

 

Doelstelling 

1.  De Vereniging heeft tot doel: op basis van haar grondslag te voorzien in de  

  behoefte aan lectuur en informatie bij blinden, slechtzienden, alsmede bij  

  anderszins gehandicapten die zijn aangewezen op een aangepaste vorm van  

  lectuurvoorziening. 

2.  Zij tracht dit doel met name te verwezenlijken door de instandhouding van een  

  christelijke bibliotheek en het uitgeven van publicaties met gebruikmaking van  

  die communicatiemiddelen en technische apparatuur en alle andere wettige  

  middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

Verslag van het bestuur van de Vereniging CBB 

 

Dankbaar is het bestuur voor de voorspoedige activiteiten van de CBB. Nieuwe 

producten zijn in 2019 ontwikkeld voor de doelgroep, waaronder voelbare afbeeldingen. 

Door de inzet van de vele vrijwilligers zijn er vele audio-uren ingelezen en zijn er 

redactie- en tekstverwerkingswerkzaamheden uitgevoerd. Het bestuur is hen dankbaar 

voor al het werk dat zij doen voor de CBB en de doelgroep blinden en slechtzienden. 

 

In 2019 heeft het bestuur vier formele vergaderingen gehouden, waaraan de directeur 

deelnam. De beraadslagingen en besluiten zijn in verslagen vastgelegd. De voorzitter 

heeft regelmatig overleg gehad met de directeur. 

 

Tijdens de vergaderingen heeft het bestuur beleids-, personele en financiële zaken 

behandeld en de nodige besluiten genomen. Daarnaast is er gesproken over de inhoud 

van het identiteitsprofiel voor het bestuur, de directie en de medewerkers van de CBB. 

In 2018 is hiermee een start gemaakt. Het bestuur wil de tijd nemen om de inhoud van 

het identiteitsprofiel zorgvuldig op te stellen en vervolgens in te voeren. Dit zal ook in 

2020 een vervolg krijgen. 

 

Op 7 november 2019 vond de open dag voor genodigden plaats. Een feestelijke dag om 

onze innovatieve producten en inmiddels 10 professionele opnamestudio’s te tonen en 

het nieuwe logo van de CBB te onthullen door wethouder A.L. Klappe. Met deze open 

dag vierden we ook de afsluiting van de renovatie van de buitengevel en de entree van 

ons hoofdgebouw in Ermelo. Het pand is inmiddels ruim 40 jaar oud en voldeed niet 

meer aan de huidige duurzaamheidseisen voor gebouwen. Met deze renovatie leveren 

we onze bijdrage aan duurzaam ondernemen. 
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Met de leden van de Vereniging CBB is van gedachten gewisseld over het te voeren 

beleid, de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid voor blinden en 

slechtzienden en de lectuurvoorziening in het algemeen.  

 

Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman en de heer R. Brouwer zijn door de ledenvergadering 

voor een derde en laatste periode benoemd in hun functie als bestuurslid. Mevrouw 

Den Dulk is algemeen bestuurslid vanuit de doelgroep, de heer Brouwer is 

penningmeester. 

 

2019 kende ook treurige momenten. Zoals de voorzitter in zijn Voorwoord noemde is 

tijdens het verslagjaar onze medewerker Coby Bonenberg overleden. Daarnaast was 

ook het overlijden van twee oud-bestuursleden te betreuren. De heer A. Wissel was 

bestuurslid van de Vereniging CBB in de periode 1992 – 2004. Naast zijn bestuursfunctie 

heeft de heer Wissel zich ook belangeloos ingezet als vrijwillige inlezer. Dit inlezen heeft 

hij gedaan tot een aantal maanden voor zijn overlijden. 

Eind 2019 is de heer L.W. Maters overleden. Gedurende de periode 1995 – 2007 was de 

heer Maters penningmeester van de vereniging CBB.  

Wij denken in dankbaarheid aan Coby en de heren Wissel en Maters en aan wat zij voor 

de CBB en de doelgroep blinden en slechtzienden hebben mogen betekenen. 

 

Het bestuur heeft opdracht verleend voor de controle van de jaarrekening 2019 aan Van 

Ree Accountants. 

 

Het bestuur bedankt de vele vrijwilligers, de medewerkers en de directie voor hun 

toegewijde en professionele inzet en betrokkenheid om lectuur beschikbaar te maken 

voor iedereen die niet, of niet meer, op de gebruikelijke manier kan lezen. 

 

Het bestuur van de Vereniging CBB: 

De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg - voorzitter 

Mevrouw drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ermelo - vicevoorzitter 

De heer drs. R. Brouwer MSc RA RC uit Dordrecht - penningmeester 

Mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout uit Zwolle - secretaris 

Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman uit Den Haag - algemeen bestuurslid (vanuit de 

doelgroep). 

 

Ermelo, 16 april 2020 

  



6 
 

Activiteiten 

 
 
Taak en opdracht 

De CBB ziet het als haar taak en opdracht om op basis van haar christelijke grondslag 

lectuur en informatie toegankelijk te maken voor iedereen met een leesbeperking. Naast 

de productie ten behoeve van de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen houdt 

de CBB een aanvullende collectie in stand met uitgaven van christelijke signatuur. 

Daarbij wordt gekeken naar de behoefte bij de klanten, actualiteit en wordt er rekening 

gehouden met de grote verscheidenheid binnen de christelijke leefwereld. Tenslotte 

wordt er ook informatie toegankelijk gemaakt in opdracht van derden, zoals bedrijven, 

stichtingen en organisaties. Het zelf creëren van nieuwe producten krijgt steeds meer 

aandacht. 

 

Doelgroep 

Naast blinden en slechtzienden bestaat de doelgroep van de CBB ook uit mensen met 

dyslexie en mensen met een motorische beperking (ms, reuma of anderszins) of een 

cognitieve beperking (hersenbeschadiging, verstandelijke beperking of anderszins).  

Regelmatig is er contact met de doelgroep, bijvoorbeeld door gesprekken van de nieuwe 

Klantenservice met klanten, met het Lezerspanel van de CBB, op beurzen, de 

ledenvergadering van de vereniging of met leden van de lotgenotencontactgroepen van 

Helpende Handen.  

 

Samenwerking met ketenpartners 

Om haar taak en opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren voor haar doelgroep 

werkt de CBB nauw samen met haar twee ketenpartners: Bibliotheekservice Passend 

Lezen en Dedicon. Waar mogelijk wordt er intensief samengewerkt en gekeken naar 

gezamenlijke projecten op het gebied van productontwikkeling, innovatie, 

collectievorming en klantbediening.  

 

Opdrachtgevers binnen-/buitenland 

Voor een groot aantal bedrijven, verenigingen en organisaties is er in 2019 informatie 

omgezet in braille, in grootletter, in digitale en in gesproken vorm. De CBB heeft vele 

mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken, waarbij er ook rekening kan 

worden gehouden om het visueel aantrekkelijk te maken voor mensen zonder visuele 

beperking. Dit kan onder andere dankzij de in 2019 aangeschafte Océ Arizona 

reliëfprinter.  

 

Alle producten worden tegen kostprijs ge(re)produceerd, omdat de CBB van mening is 

dat een leesbeperking geen enkele belemmering mag zijn om volwaardig deel te kunnen 

nemen aan alle aspecten van het maatschappelijk en kerkelijk leven.  
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Bij de doelgroep en doelstelling van de CBB behoren ook steeds meer de blinden en 

slechtzienden buiten Nederland. Er komen veel opdrachten vanuit en voor het 

buitenland. Ook breidt de CBB haar buitenlandse contacten uit door gesprekken met 

internationale organisaties en met Nederlandse organisaties voor gezamenlijke 

projecten in het buitenland.  Er is gesproken met het Nederlands Bijbelgenootschap 

over de productie van braillebijbels in andere talen. Verder wordt er in samenwerking 

met de internationale organisatie Samaritan’s Purse een Bijbelstudieboekje voor 

kinderen ontworpen. Ook zijn de mogelijkheden verder verkend om een braillebijbel in 

Sranantongo te produceren. Met bestaande partners zoals United Bible Societies (UBS) 

en Mission Évangélique Braille (MEB) wordt de band aangehouden. 

 

De Instagramaccount van de CBB en de website braille.nl blijken voor zowel Nederland 

als daarbuiten goede online plekken om kennis te maken met de dienstverlening van de 

CBB. Er worden regelmatig portfolio’s aangevraagd, waarna het gesprek wordt 

aangegaan over het omzetten van informatie. Door nieuwe digitale nieuwsbrieven en 

blogs blijven klanten en geïnteresseerden betrokken.  

 

Klachten 

Tijdens het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend bij de directie over de 

dienstverlening van de CBB. Volgens het klachtenreglement kunnen klachten telefonisch 

maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij de directeur. Op www.cbb.nl zijn de 

klachtenprocedure en het klachtenreglement opgenomen. 

 

Braille Autoriteit 

De CBB onderkent het belang van braille en blijft daarom betrokken bij de Braille 

Autoriteit. Daarom neemt de organisatie deel in het besluitvormend comité en in de 

werkgroep over de implementatie van een nieuwe braillestandaard. Dit heeft geleid tot 

een nieuwe braillestandaard, welke in 2019 is gepresenteerd. Ook heeft de CBB 

bijgedragen aan het Braille Symposium in november 2019. 

 

Consulenten 

In 2019 is een start gemaakt met de opbouw van een consulentennetwerk. Deze 

vrijwillige consulenten worden ingezet om ouderen met een leesbeperking te 

begeleiden naar de voorziening. Veel van deze ouderen weten de weg naar passende 

leesvormen niet te vinden, of ze ervaren te veel drempels om gebruik te maken van de 

voorziening. In 2019 is een start gemaakt met vijf consulenten in de regio Gelderland. In 

2020 zal dit netwerk verder opgebouwd worden. 
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Open Dag 

In het verslagjaar zijn de renovaties aan de buitengevel en de entree van het pand in 

Ermelo afgerond. Dit was in hetzelfde jaar dat de Océ Arizona reliëfprinter en de Pro Cut 

geleverd en in gebruik zijn genomen. Bovendien is er een nieuw logo en nieuwe huisstijl 

ontwikkeld. Deze gebeurtenissen samen waren aanleiding om op 7 november een open 

dag te organiseren voor genodigden met als thema ‘De CBB renoveert en innoveert’. 

Gasten konden kennisnemen van de vernieuwingen aan het pand en de vernieuwende 

ideeën en producten voor iedereen met een leesbeperking.  

 

Hieronder een impressie van de open dag. 
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Productie-afdelingen Audio en Tekst 

 

Afdeling Audio 

De afdeling Audio zorgt voor de productie, reproductie en distributie van gesproken 

lectuur. De vrijwilligers lezen de teksten in. Dit gebeurt in een van de professionele 

opnamestudio’s van de CBB in Ermelo en Sneek of thuis op een zogenaamde 

ThuisLeesDienst (TLD). Alle opnamestudio’s en TLD’s zijn volledig gedigitaliseerd. Voor 

de reproductie van de ingesproken lectuur maakt de CBB gebruik van drie robot 

gestuurde digitale reproductiesystemen. 

 

In 2019 is er onderzoek gedaan naar een mogelijke nieuwe locatie voor de 

opnamestudio in Sneek. De nieuwe huurder van het huidige pand gaat echter akkoord 

met de aanwezigheid van de CBB, waardoor de inleesactiviteiten kunnen worden 

voortgezet. 

 

Dankzij de eerdere wervingscampagne en dankzij nieuwe lichte wervingsactiviteiten in 

de vorm van roepertjes, Facebookadvertenties en de aanwezigheid op 

vrijwilligersmarkten konden er nieuwe inlezers geworven worden. Het resultaat hiervan 

is dat er in het verslagjaar 24 nieuwe inlezers van boeken (21 in Ermelo en 3 in Sneek) en 

3 nieuwe inlezers voor de TLD aan het vrijwilligerskorps zijn toegevoegd. De CBB heeft 

van 9 vrijwillige inlezers afscheid genomen. Door de toename van het aantal vrijwilligers 

in Ermelo bleek de studiocapaciteit opnieuw onvoldoende. Daarom is het besluit 

genomen om een tiende opnamestudio te bouwen in de hoofdvestiging. Deze is in 

december opgeleverd en in gebruik genomen. 

 

Voor de collectie van uitgaven in passende leesvormen van Bibliotheekservice Passend 

Lezen heeft de CBB in 2019 120 extra boeken ingelezen, met een gezamenlijke 

afluistertijd van ruim 872 uur. In opdracht van stichting Dedicon zijn er 51 boeken 

ingelezen met een afluistertijd van 505 uur en in opdracht van Vereniging Onbeperkt 

Lezen 5 boeken met een afluistertijd van 71 uur.   

 

In 2017 heeft de CBB een eigen streaming- en distributieserver in gebruik genomen. 

Sinds begin 2018 is het ook mogelijk om via apps als Dolphin EasyReader op 

smartphone en tablets te luisteren naar aankopen en geabonneerde kranten en 

tijdschriften. In het verslagjaar heeft de Oogvereniging de CBB gevraagd om via de eigen 

streaming- en distributieserver de content online te verspreiden. 

 

Uitgeverij Ars Scribendi heeft een boekenreeks ontwikkeld voor kinderen voor wie de 

Nederlandse taal nieuw is en voor leerlingen op de basisschool die de Nederlandse taal 

nog niet machtig zijn. Bij de boeken hoort een innoverende 'sprekende pen', welke de 

woorden, zinnen of illustraties uit het boek hardop voorleest wanneer de pen op een 

woord of plaatje in het boek wordt geplaatst. Alle woorden en zinnen uit dit boek zijn 

door de CBB ingesproken en per woord of zin aangeleverd. 
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Een ander bijzonder project was het inlezen van lesmateriaal ‘Studievaardigheden groep 

4/5’ van uitgeverij Delubas. Dit is mede ingelezen door kinderen, wat herkenning biedt 

aan de luisteraars van dit product.  

 

Voor de Oogvereniging heeft de CBB meegewerkt aan een pilot om mensen met een 

leesbeperking zelfstandig te laten stemmen. Hiervoor is in stemhokjes gebruik gemaakt 

van de Soundbox met een stemmal. Deze test is toegepast bij zowel de 

Kandidatenlijsten Provinciale Staten en Waterschappen als bij de Kandidatenlijsten 

verkiezing leden van het Europees Parlement. De test was succesvol en heeft veel 

media-aandacht gekregen. 

 

 

Afdeling Tekst 

Door de afdeling Tekst worden de productie, reproductie en distributie van informatie 

en lectuur in braille, in grootletter en in digitale vorm verzorgd. De doorgaans digitale 

tekstaanlevering en efficiënte werkwijzen zorgen ervoor dat de omzetting in passende 

leesvormen zeer soepel verloopt. 

 

De brailleprinters zorgen voor vele mogelijkheden om op hoge snelheid en in groot 

volume lectuur en informatie in braille te printen. De zetmachine en de drukpersen 

geven de CBB de mogelijkheid om op velerlei wijzen verschillende materialen van braille 

te voorzien. De braillestraten voldeden niet meer aan de huidige eisen, waardoor deze 

afgebroken zijn. Ook in 2020 zal er verder nagedacht worden over een nieuwe inrichting 

en beter gebruik van de beschikbare ruimte. 

 

In 2019 zijn er veel voorbereidingen en producties geweest van digitale uitgaven, zoals 

het digitale Toegankelijk Kerkboek in ePub-formaat. Door onderzoek en dergelijke 

producties wil de CBB zich voorbereiden op veranderingen in het leesgedrag van 

klanten.  

 

Voor de KB zijn er 30 boeken in braille geproduceerd en opgeleverd als extra productie. 

 

De grootste ontwikkeling voor afdeling Tekst was de aanschaf en het in gebruik nemen 

van de nieuwe reliëfprinter: de Océ Arizona. Hiervoor werkt de CBB nauw samen met 

PCI en Canon. De printer legt verschillende lagen inkt over elkaar, waardoor reliëf 

ontstaat. Zo ontstaan voelbare afbeeldingen. Volledig in kleur en in hoge kwaliteit. 

Toegankelijke informatie wordt hierdoor visueel ook aantrekkelijk. Met de reliëfprinter 

kunnen echter ook mallen voor de drukpersen worden geprint, waardoor nieuwe en 

oude technieken met elkaar gecombineerd worden. Voor het ontwikkelen van nieuwe 

producten zijn er veel belangenorganisaties en relaties uitgenodigd om samen met 

afdeling Tekst na te denken over de mogelijkheden van reliëf, braille en grootletter. Ook 

zijn er door medewerkers diverse trainingen gevolgd voor het bedenken en ontwerpen 

van nieuwe producten met de reliëfprinter. 
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In het verslagjaar is het project van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling in grootletter 

afgerond. In 2018 is deze geproduceerd en begin 2019 is deze gedrukt, gepresenteerd 

en geleverd aan klanten.  

 

De CBB zet informatie en lectuur om voor organisaties, stichtingen en bedrijven, zowel 

voor binnen- als buitenland. Bijzondere producten zijn de kalender voor Costa Rica 

(kleurenfoto’s gecombineerd met braille), Franstalige lesmethoden, een buslijnbordje, 

foto’s voorzien van braille en diverse visitekaartjes. 

 

 

Afdeling Marketing, Communicatie en Klantenservice 

 

De doelstellingen van de voorlichtingsactiviteiten zijn: 

1. bekendheid geven aan het bestaan en de dienstverlening van de CBB aan 

iedereen die niet of niet meer op de gebruikelijke manier kan lezen; 

2. het informeren van de gebruikers van de lectuurvoorziening over nieuwe 

uitgaven in passende leesvormen; 

3. zo goed mogelijk klanten bedienen en luisteren naar hun wensen wat betreft 

lectuur in passende leesvormen. 

 

De taak van de afdeling Marketing, Communicatie en Klantenservice is klantbediening 

en bekendheid geven aan het bestaan en de dienstverlening van de CBB en zo meer 

klanten te werven. 

 

Zo is het afdeingshoofd Audio live geïnterviewd op Groot Nieuws Radio over de opening 

van de negende professionele opnamestudio in Ermelo. Een medewerker Marketing en 

Communicatie is te horen geweest op Radio Gelderland over de nieuwe technieken van 

de reliëfprinter. In ‘De Stentor’ heeft een groot artikel gestaan over de open dag van de 

CBB en de nieuwe reliëfprinter. Ook zijn er van een inlezer foto’s en video-opnames 

gemaakt voor BEAM en de EO Jongerendag. Een andere bijzondere vorm van aandacht 

is de promotie van de reliëfprinter door Canon en PCI. De CBB gebruikt deze printer op 

een unieke manier en dit hebben Canon en PCI gepresenteerd op de FESPA, een 

internationale beurs. In 2020 zal Canon een bedrijfsfilm over de CBB en de reliëfprinter 

maken. 

 

Verder zijn er presentaties gegeven aan ouderencontactgroepen en andere 

contactgroepen. Ook zijn er diverse groepsrondleidingen gegeven binnen de 

hoofdvestiging van de CBB. Er zijn meer dan 70 kosteloze advertenties, interviews, 

(online) persberichten en artikelen geplaatst in nieuwsbrieven, kranten en tijdschriften. 

Met name de nieuwe reliëfprinter heeft veel publiciteit gekregen, evenals de presentatie 

van de grootletterbijbel. Dankzij lidmaatschap van de BCRO is er voor een aantal weken 

ook op de Reformatorische Omroep reclame gemaakt voor de Leesbutler. 
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‘De Leesbutler’ is een gezamenlijk initiatief en platform van Dedicon en de CBB. Via deze 

webshop kunnen zowel visueel beperkten als zienden online lectuur en informatie in 

passende leesvormen opzoeken en bestellen, die niet bij Passend Lezen verkrijgbaar 

zijn. Met de livegang in oktober is het project ‘’Leesbutler’ afgerond en heeft de CBB 

daardoor online een groter bereik en kan het makkelijker door nieuwe klanten 

gevonden worden. De oplevering van de nieuwe website van de CBB zelf is 

doorgeschoven naar 2020. 

 

Om de dienstverlening te promoten en meer nieuwe klanten te krijgen heeft de CBB 

deelgenomen aan de volgende beurzen en informatiemarkten: 

- Ziezo-beurs 

- Landelijke Kerkenbeurs 

- Samen-uit dag van Helpende Handen 

- Verschillende vrijwilligersmarkten 

- Terdege Zomerfair 

- Bondsdag NCB 

- Bondsdag Hervormde Vrouwenbond 

- Beurs INN-Zicht 

- Familiedagen Gorinchem 

- Braille Symposium 

De beursstand is in het verslagjaar verder geprofessionaliseerd door o.a. een nieuwe 

beurswand en iPad. 

 

Dankzij samenwerking met redacties, uitgevers, kerkelijke instellingen, stichtingen en 

organisaties heeft de CBB fondsen geworven voor de productie van christelijke lectuur 

in passende leesvormen en de lectuurvoorziening tegelijkertijd hiermee onder de 

aandacht kunnen brengen. 

 

Ontwikkelingen CBB-collectie 

 

De CBB houdt haar collectie christelijke lectuur actueel door rekening te houden met 

nieuw verschenen christelijke uitgaven en de wensen van lezers. Voor zover mogelijk 

worden aanvragen ingewilligd, mits er voldoende vraag is. Het totale lezersaantal van de 

CBB is stabiel gebleven, net als het aantal abonnementen op kranten en tijdschriften. 

Klanten worden over ontwikkelingen van de CBB-collectie op de hoogte gehouden via 

o.a. websites, nieuwsbrieven, advertenties en beurzen.  

 

Tijdens het verslagjaar zijn de volgende nieuwe uitgaven aan de collectie christelijke 

lectuur van de CBB toegevoegd: 

- ‘Als een ster is Hij verschenen’ 

- ‘Ben ik wel uitverkoren?’ jongeren- & volwasseneneditie 
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- ‘Bij het geopende Woord’ 

- Bijbel in Herziene Statenvertaling, grootletter 

- ‘Dag in dag uit’ 

- ‘De opwekking in Korea en het lijden dat volgde’ 

- ‘Dordt 400’ 

- ‘Dragende Zijn kruis’ 

- ‘Een handvol koren’ 

- ‘Elke dag nieuw’ 

- ‘Hier vind je rust’ 

- ‘FIER’ magazine 

- ‘Filippus Dagboek’ 

- ‘Geloven en doen’ 

- ‘Kracht voor elke dag’ 

- ‘Leven en licht 2019’ 

- ‘Leer ons bidden. Het Onze Vader uitgelegd’ 

- ‘Luther voor leken’ 

- ‘Morgenrood. Nieuwe verhalen voor advent en Kerst’ 

- Redactietijdschrift ‘Preken van gereformeerde signatuur’ 

- ‘Tabitha’ 

- ‘Veertigdagentijdkalender Protestantse Kerk in Nederland’ 

- ‘Verbonden voor het leven’ 

- Door CBB zelf samengestelde jaarlijkse kerst-cd 
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Leden 

Bestuur 

Algemeen Directeur 

Financiële Administratie Directiesecretariaat 

Automatisering & ICT 

Gebouwen en Terreinen 

Tekst 

Marketing, 

Communicatie  

en Klantenservice 

Audio 

De organisatie 

 

De CBB is een zelfstandige organisatie met leden, een bestuur en een directie. 

Het organigram van de CBB zag er op 31 december 2019 als volgt uit: 
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Leden 

De Vereniging CBB had aan het eind van het verslagjaar 2019 378 leden (in 2018 403 

leden).  

 

De heer K. van den Berg uit Soest is erelid van de Vereniging CBB. 

 

Bestuur en directie Vereniging CBB 

De Vereniging CBB kent statutair een bestuursstructuur. Het bestuur bestaat uit 

minimaal 5 leden waarvan minstens één lid afkomstig dient te zijn uit de doelgroep. De 

bestuursleden worden door de ledenvergadering van de Vereniging benoemd voor een 

periode van vier jaar. De maximale zittingsperiode van een bestuurslid is 12 jaar. De 

dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de algemeen directeur. 

 

De samenstelling van het bestuur en de directie was op 31 december 2019 als volgt: 

De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg – voorzitter 

Mevrouw drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ermelo – vicevoorzitter 

De heer drs. R. Brouwer MSc RA RC uit Dordrecht – penningmeester 

Mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout uit Zwolle – secretaris 

Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman uit Den Haag - algemeen bestuurslid (vanuit 

doelgroep) 

De heer ing. G.J. Cornet RI - algemeen directeur. 

 

Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman en de heer R. Brouwer zijn door de ledenvergadering 

voor een derde en laatste periode benoemd in hun functie als bestuurslid. Mevrouw 

Den Dulk is algemeen bestuurslid vanuit de doelgroep, de heer Brouwer is 

penningmeester. 

 

Samenstelling personeel   

Op 31 december 2019 waren er in totaal 29 personeelsleden (parttime en fulltime) 

werkzaam, verdeeld over de vestigingen in Ermelo en Sneek. In deze telling zijn ook 4 

WSW-medewerkers, die bij de CBB zijn gedetacheerd, meegerekend.  
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De samenstelling van het personeel was als volgt: 

 

                                          CAO-medewerkers                  WSW-medewerkers 

                                      mannen  vrouwen   totaal       mannen    vrouwen    totaal 

    20 t/m 29 jaar              2              -                 2                  -                 -               - 

    30 t/m 39 jaar              1              1                2                  1                -              1 

    40 t/m 49 jaar              3              8              11                  -                 -              - 

    50 t/m 59 jaar              2              5                7                  2                -              2  

     > 60 jaar                       2              1                3                  1                -              1 

    TOTAAL                       10            15              25                 4               -                4 

 

 

Overlijden medewerker Coby Bonenberg 

Bedroefd hebben we afscheid moeten nemen van onze medewerker Coby Bonenberg. 

Na een ziekbed is zij op 18 juni 2019 overleden. Sinds 1991 was Coby werkzaam bij de 

CBB als opnametechnicus en heeft zij veel vrijwilligers begeleid bij het inleeswerk. We 

herinneren ons Coby als een zeer gewaardeerde en geliefde collega.  

 

Afdeling Klantenservice 

Gezien de toenemende druk op de productieafdelingen Audio en Tekst a.g.v. krimp in de 

formatie in combinatie met hogere producties en de wens tot het verder ontwikkelen 

van de klantbediening, is het niet houdbaar om de klantenservice bij meerdere collega’s 

onder te verdelen, naast hun reguliere werkzaamheden. Om die reden is per 1 juni 2019 

een afdeling Klantenservice opgericht. Twee nieuwe medewerkers en een medewerker 

van het secretariaat voeren de volgende taken uit: 

• bedienen van de klanten, via telefoon en e-mail 

• professionaliseren van de klantbediening 

• luisteren naar de wensen van onze klanten en hierop actie ondernemen 

• bedienen van de receptie en de telefoon. 

 

Vrijwilligers 

Bij de CBB zijn eind 2019 meer dan 200 vrijwilligers actief voor afdeling Audio, afdeling 

Tekst en afdeling Marketing, Communicatie en Klantenservice. Zonder deze inzet van de 

vele vrijwilligers is het voor de CBB niet mogelijk om zich op deze manier in te zetten 

voor blinden, slechtzienden en anderen met een leesbeperking. De CBB is dankbaar 

voor al het werk dat zij doen. Velen zijn al jarenlang thuis of bij een van de vestigingen 

van de CBB actief om informatie en lectuur toegankelijk te maken. 
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Er zijn 217 actieve inlezers, waarvan 175 in Ermelo, 24 in Sneek en 18 die thuis met een 

TLD lezen. Afdeling Tekst heeft een vrijwilliger die bij de CBB werkzaam is. Alle 

vrijwilligers zetten zich professioneel en belangeloos in voor iedereen met een 

leesbeperking door zich bezig te houden met het redigeren, verwerken of inlezen van 

teksten. Ook wordt het redactietijdschrift ‘Bezig Blijven’ door een vrijwilliger 

samengesteld. 

 

Op 4 december is er een jubileumbijeenkomst gehouden voor jubilerende vrijwilligers in 

Ermelo. Er waren vier vrijwilligers met een jubileum van 12,5 jaar en twee vrijwilligers 

met een jubileum van 25 jaar. Op de afdeling Tekst vieren twee vrijwilligers hun 30-jarig 

jubileum.  

Sinds 2019 zijn er ook vrijwilligers actief als consulent. Consulenten gaan op pad na het 

krijgen van contactgegevens van (potentiële) klanten door de Klantenservice van de CBB. 

Zij vertellen over de mogelijkheden die er zijn voor mensen met een leesbeperking en 

geven duidelijke uitleg. Ook gaan zij mee naar beurzen en gaan ze zelfstandig op pad 

om de CBB en de dienstverlening onder de aandacht te brengen. Eind 2019 zijn er zes 

consulenten actief. In 2020 zal de werving van consulenten voortgezet worden, met als 

doel een landelijk netwerk van consulenten. 

 

Beloningsbeleid  

De CBB valt onder de CAO Openbare Bibliotheken, derhalve is het beloningsbeleid voor 

de directie en de medewerkers conform deze CAO. De CAO voor Openbare Bibliotheken 

is te vinden op www.debibliotheken.nl.  

 

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim bij de CBB bedroeg in 2019 1,75% in totaal. In 2018 was dit 2,2 %. Dit 

verzuim is als volgt te verdelen: 1,11% bestaat uit kort verzuim 0,48% uit middellang 

verzuim en 0,17% uit lang verzuim. Het verzuimpercentage ligt hiermee veel lager dan 

het landelijk gemiddelde in 2019, dit gemiddelde ligt op 4,33% (gegevens CBS, tot en met 

Q3 2019). Bij de begeleiding van zieke medewerkers werd gebruik gemaakt van de 

diensten van MKBasics. 

 

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen 

In de Arbowet wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan: seksuele intimidatie, 

agressie en geweld, pesten en discriminatie. Kortgezegd: eigenlijk alle vormen van 

ongewenst gedrag, onheuse bejegening door collega’s of leidinggevenden binnen een 

organisatie. Iedereen die (vrijwillig) werkzaam is bij de CBB, kan een beroep doen op de 

vertrouwenspersoon. 

 

Tijdens het verslagjaar is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon van 

MKBasics op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Daarnaast zijn er geen 
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formele klachten ingediend en zijn er geen acties ondernomen door de 

vertrouwenspersoon.  

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

De CBB neemt de privacy van de persoonsgegevens van haar klanten en relaties zeer 

serieus. Daarom zijn deze gegevens adequaat beveiligd en beschermd tegen 

ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige 

vernietiging. Indien nodig worden de (beveiligings)maatregelen aangescherpt. De 

medewerkers worden geïnstrueerd om deze op te volgen. De functionaris 

gegevensbescherming en de leidinggevenden van de medewerkers houden hier toezicht 

op. 

 

Opleidingen 

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk thema binnen de CBB. De medewerkers 

worden gestimuleerd om opleidingen en trainingen te volgen om zich te ontwikkelen in 

de huidige functie of voor de toekomst. In 2019 zijn er diverse activiteiten ondernomen 

op het gebied van coaching en training van de medewerkers.  

 

Personeelsbijeenkomsten 

De algemeen directeur heeft in 2019 de medewerkers geïnformeerd over de 

ontwikkelingen binnen en buiten de CBB en de lectuurvoorziening. Er werd ruim de tijd 

genomen om hierover in gesprek te gaan met de medewerkers. Van de 

personeelsbijeenkomst is een verslag gemaakt en verspreid onder alle medewerkers. 

 

HRM 

Voor Human Resource Management wordt de CBB bijgestaan door de expertise van 

Dedicon. De algemeen directeur heeft regelmatig overleg en contact gehad met de HR-

specialist van Dedicon. 

 

BHV 

Er waren in 2019 bij de CBB vier BHV-ers (Bedrijfshulpverleners) en een EHBO-er, om 

indien nodig, hulp te bieden bij ongelukken en calamiteiten. Door het regelmatig 

bijwonen van herhalingscursussen, praktijk- en theorie-avonden, houden deze 

medewerkers hun deskundigheid op peil. Er is in 2019 één ontruimingsoefening 

gehouden. 

 

Renovatie pand Ermelo 

Het pand in Ermelo is meer dan 40 jaar oud. De CBB wil graag voldoen aan de eisen van 

de overheid op het gebied van energiezuinige bedrijfsgebouwen met minder Co2 -

uitstoot. In dat kader is de buitengevel van het pand in 2019 gerenoveerd en 

energiezuinig gemaakt. De gevel en de entree zijn gerestyled. In 2020 zal het interieur 
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een make-over krijgen en wordt er verder gewerkt aan het plan om zonnepanelen te 

laten leggen op het dak. 

 

Producties 

 
Productie-activiteiten o.b.v instellingssubsidie Koninklijke Bibliotheek (KB) 

 

Ten behoeve van de lezers van Bibliotheekservice Passend Lezen zijn op basis van een 

prestatie-overeenkomst met de KB boeken, kranten, tijdschriften en maatwerk omgezet 

in passende leesvormen. Dit betrof in 2019 de volgende onderdelen: 

 

1 Algemene lectuur, productie gesproken boeken  

1a Productie gedistribueerd van gesproken boeken (minuten) 294.319 

   

2 Omwerken van kranten en tijdschriften  

2a Productie van k&t in gesproken vorm (minuten) 54.663 

2b Reproductie en verzending k&t gesproken (cd-rom) 16.037 

2b-I Distributie k&t gesproken vorm (upload tbv streaming) 371 

2c Productie van k&t naar ZedAi (per 100 woorden) 185.419 

2c-I Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden) 182.289 

2c-II Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden) 95.607 

2c-III Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden) 19.640 

2c-IV Omzetten ZedAi naar EKT (per 100 woorden) 186.960 

2d-I Reproductie en verzending van k&t in braille (pagina's) 3.375.888 

2d-II Distributie EKT (uploads) 341 

2d-III Distributie k&t digitaal tekst 424 

2f Reproductie en verzending k&t in grootletter (pagina's) 409.234 

   

3 Omwerken van maatwerk  

3a Productie van maatwerk in gesproken vorm (minuten) 11.304 

3b Reproductie en verzending van maatwerk in gesproken vorm (CD-ROM) 329 

3c+3e Productie van maatwerk naar ZedAi 15.763 

3c-I Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden) 17.503 

3c-II Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden) 176 

3c-III Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden) 452 

3d Reproductie en verzending van maatwerk in braille (pagina's) 24.690 

3f Reproductie en verzending maatwerk in grootletter (pagina's) 130 
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Productie-activiteiten CBB in beeld 

 

De ontwikkelingen in deze producties in de periode 2015 tot en met 2019 laten de 

volgende drie beelden zien op het gebied van gesproken lectuur, braille en grootletter. 

 

 

De grafiek van de productie van gesproken lectuur laat over de vijf jaren heen een 

stijgende lijn zien in de opdrachten van de Koninklijke Bibliotheek, wat te verklaren is 

door extra opdrachten en verruiming van de criteria voor maatwerk. Ten opzichte van 

2018 blijft de productie van aangepaste lectuur in opdracht van Vereniging Onbeperkt 

Lezen en Dedicon (Al derden) stabiel, evenals de productie voor de collectie van de CBB. 
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De grafiek van de productie van braille laat zien dat er in opdracht van de Koninklijke 

Bibliotheek in 2019 in lijn ligt met de twee jaren daarvoor. Bij 2015 is nog een piek 

zichtbaar. Dit heeft te maken met een tijdelijke extra productie van kranten en 

tijdschriften. De productie van braille voor de CBB-collectie CBB heeft sinds 2017 een 

daling ingezet. Het leesgedrag en wensen van bestaande klanten van de CBB hebben 

invloed op de collectie: de vraag naar braille-uitgaven neemt langzaam af. 

 

 

De grafiek van de productie van grootletter laat een duidelijke stijgende lijn zien bij de 

productie in opdracht van de KB. Ook de productie van grootletterpagina’s voor de 
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collectie van de CBB laat, ondanks de dip van 2018, een significante toename zien. Dit is 

mogelijk dankzij ZedAi, een productiewijze waardoor er aanvullende leesvormen 

aangeboden worden. 

 

 

Het aantal abonnementen in gesproken vorm op Daisy-cd van de collectie van de CBB 

(plus tijdschriften derden) is ten opzichte van een jaar eerder gedaald, hoewel de daling 

minder fors is vergeleken de jaren ervoor. Het aantal tijdschriften in gesproken vorm is 

kleiner geworden, bijvoorbeeld omdat de verschillende magazines van de Protestantse 

Kerk in Nederland samengevoegd zijn. De groei in het aantal abonnementen via 

streaming heeft bij de CBB haar piek bereikt. De totale productie voor de KB is gelijk 

gebleven, met een verschuiving van minder Daisy-cd’s naar juist meer streaming.   
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De lijn voor de abonnementen van tijdschriften in braille voor de KB heeft zich 

gestabiliseerd, het aantal abonnementen van de CBB en tijdschriften derden daalt. Dit 

staat echter niet op zichzelf, ook bij de andere leesvormen is een daling bij de 

abonnementen zichtbaar. 

 

 
 

Bij de tijdschriften in grootletter voor Passend Lezen stagneert de stijgende lijn. Bij de 

lijn van tijdschriften van de CBB en tijdschriften derden is er forse daling te zien. Dit 

verschil is te verklaren door een eenmalige wijziging in het aantal 
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grootletterabonnementen bij een tijdschrift derden, het ‘Onze Gids’. Zonder deze 

verandering zou de lijn stabiel zijn t.o.v. 2018.  

 

 
  

Deze grafiek laat een stijging zien in de opbrengst van opdrachten van derden, in 

aanvulling op de subsidie van de KB en naast de productie voor de collectie christelijke 

lectuur van de CBB. Deze ligt fors hoger dan de opbrengst van 2018, omdat meerdere 

grote opdrachten in tegen het einde van 2018 kwamen. Deze zijn geleverd en 

gefactureerd in 2019. Bij 2015 is ook gesubsidieerd verenigingsdruk werk meegenomen 

in de opbrengst. Na 2015 is dit niet meegerekend en dat verklaar de piek bij dit jaartal. 

 

 
 

Het aantal opdrachtgevers van derdenwerk in braille, grootletter, digitale en gesproken 

vorm stijgt sinds 2017. Opdrachtgevers worden via braille.nl en de bijbehorende, blogs, 

nieuwsbrieven en social media betrokken bij ontwikkelingen bij de CBB. Door deze 
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communicatie blijft men op de hoogte van bestaande en nieuwe mogelijkheden om 

informatie toegankelijk te maken voor iedereen met een leesbeperking. Ook de nieuwe 

reliëfprinter zorgt voor veel nieuwe opdrachtgevers. 

 

 
 

Het aantal lezers van christelijke lectuur van de collectie van de CBB (boeken, kranten en 

tijdschriften) is weer aan het stijgen en vrijwel op hetzelfde niveau als in 2015. Sinds 

2017 is de daling gestagneerd. De stijging is te verklaren door verhoogde inzet van 

voorlichting door de CBB. Bij deze aantallen zijn overigens de klanten die geen post 

wensen te ontvangen niet meegeteld.  
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Toelichting bij het financiële resultaat 2019 
 

Met de extra toevoeging van € 150.000 aan de voorziening groot onderhoud kan de CBB 

de volledige renovatie van het gebouw en het buitenterrein afmaken en is de CBB weer 

een “eigentijdse” organisatie waarbij al het achterstallige onderhoud van de afgelopen 

jaren volledig weggewerkt. De financiële extra inkomsten in het afgelopen jaar a.g.v. 

grote giften en legaten en de gestegen inkomsten uit het werk van externe 

opdrachtgevers maakt dit mogelijk.  

 

Het positieve exploitatieresultaat van ruim € 60.000 is zelfs na de extra dotatie in lijn 

met het resultaat dat vooraf is begroot, waarbij eveneens wordt voldaan aan de 

richtlijnen die gelden voor een ANBI-instelling. 

 

Ook na correctie van het resultaat na de (eenmalige) extra baten van legaten en (grote) 

giften is het resultaat positief en de CBB een financieel gezonde organisatie.  
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Toelichting bij de meerjarenbegroting 2020, 2021 en 2022 

 

Algemeen 

De begroting betreft een voortzetting van het ingezette reeds geaccordeerde beleid. In 

de begroting van 2020 is rekening gehouden met de volgende zaken:  

 

Speerpunt meer lezers 

• Het consulentenbestand wordt uitgebreid van de huidige 11 consulenten naar 

20. Hiervoor is een bedrag van € 19.500 opgenomen. 

• Voor het verwerven van meer lezers en abonnementen en genereren van meer 

naamsbekendheid is een bedrag van € 31.193 opgenomen. 

• Voor het ontwerpen en realiseren van een nieuwe website is een bedrag van  

€ 8.000 gereserveerd. 

• De bijdrage van de Stichting voor de productie van de eigen christelijke CBB 

collectie is begroot op € 99.247. 

 

Speerpunt meer opdrachtgevers 

• Voor deelname aan de internationale beurs in Duitsland en het geven van meer 

bekendheid aan de producten van de CBB is in de begroting € 10.030 

opgenomen. 

• Daarnaast is t.b.v. de internationale uitbreiding van de activiteiten een bedrag 

van € 25.000 opgenomen in de begroting als bijdrage van de Stichting Vrienden 

van de CBB. 

 

Speerpunten productontwikkeling 

 

Afdeling Audio 

Voor de afdeling audio zijn de volgende zaken begroot: 

• Groei van het aantal inlezers met ca. 2 per maand, wervingskosten € 6.000. 

• Investering in aanpassen van een ruimte en apparatuur voor het produceren van 

hoorspelen, het gaat hierbij om een investering van € 18.500, waarbij het 

jaarlijkse afschrijvingsbedrag € 2.422 bedraagt. 
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Afdeling Tekst en Reliëf 

Voor de uitbreiding van de activiteiten van deze afdeling is met de begroting 

meegenomen: 

• Herinrichten van de reproductieruimte. Het gaat hierbij om een reeds 

geaccordeerde investering van € 88.314, met een jaarlijkse afschrijving van  

€ 8.831 voor een periode van 10 jaar. 

• Om de mogelijkheden van de Pro Cut (snijmachine) beter te benutten is voorzien 

in een extra Universal Cutting Tool, voor een bedrag van tenminste € 10.000 en 

ten hoogste € 20.000 met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. 

 

Overige zaken 

• T.b.v. de wervingscampagne voor de vacatures is een bedrag van € 9.000 

opgenomen. 

• De inkomsten van het derdenwerk is voor 2020 substantieel lager ingeschat 

aangezien de productie van de Dedicon titels zijn weggevallen. De CBB heeft te 

maken met een omschakeling van de traditionele producten naar nieuwe 

(voelbare) en digitale producten, van de nationale naar ook internationale 

opdrachtgevers.  

 

Belangrijkste risico’s 

 

Risico Hoog/middel/laag Impact op het resultaat 

Projectinkomsten van KB 

nog niet toegekend voor 

2020 

Middel Max € 59.000 lager resultaat 

Legaten/grote giften Middel Max € 67.000 lager resultaat 

Reguliere giften Laag Max € 40.000 lager resultaat 

Derdenwerk Laag Max. € 30.000 lager resultaat 

Funding van derden voor 

collectie van de 

tijdschriften van de CBB 

Laag Risico is voor de Stichting aangezien 

de declaratie voor de Stichting is 

onder aftrek van de ontvangen 

inkomsten 

Capaciteit van de afdeling 

Tekst 

Middel Bij meer reliëf opdrachten moet de 

afdeling Tekst uitgebreid. Als dit aan 

de orde is zal hierover een apart 

besluit worden genomen. Mogelijk 

gaan de kosten dan voor de baten 

uit. 

   

Gezien het beschikbare eigen vermogen van de CBB zijn de risico’s aanvaardbaar.  
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Financieel Jaarverslag 2019      

         

         
Alle bedragen in €        

         
Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)    

         

    31 december 2019  31 december 2018 

ACTIVA        

         
Vaste activa        

         
Materiële vaste activa (1)      

 

Gebouwen en 

terreinen          39.658         60.215   

 Inventaris         466.361        143.365   

            506.020          203.580  

         
Vlottende activa        

         
Voorraden  (2)           13.741              2.808  

         
Vorderingen        

 Debiteuren           34.120         33.814  

 Overige vorderingen (3)       345.490        307.696   

            379.610          341.510  

         
Liquide middelen  (4)         880.612       1.388.730  

         
Totaal activazijde       1.779.983       1.936.628  
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    31 december 2019  31 december 2018 

PASSIVA        

         
Eigen vermogen       

 Verenigingsvermogen (5)      1.244.262       1.181.810  

         
Voorzieningen        

 Groot onderhoud (6)       203.684        483.050   

 Jubilea personeel (7)         12.781          13.704   

            216.465          496.754  

         
Kortlopende schulden       

 Schulden aan leveranciers       114.007          91.381    
Belastingen en 

premies sociale 

verzekeringen 

(8)         72.960  
  

      14.555  
 

 Overige schulden (9)       132.289        152.128   

            319.256          258.064  

         

         

         
Totaal passivazijde       1.779.983       1.936.628  
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Staat van baten en lasten       

          

          

          

     Realisatie  Begroting  Realisatie 

     2019  2019  2018 

             

Baten         

          
Subsidies   (10)   1.476.562      1.490.864      1.467.207  

Derdenwerk en verkoopproducten (11)      245.373         232.336         216.002  

Overige baten   (12)      226.903         147.856         181.609  

Bijdrage bevriende 

stichting  (13)      107.506         110.761           87.725  
          

       2.056.344      1.981.816      1.952.544  

          

          
Lasten         

          
Personeelslasten   (14)   1.136.986      1.141.785      1.098.116  

Werk door derden   (15)        88.134         101.192           93.473  

Kosten materialen   (16)      130.090         117.333         116.072  

Afschrijvingen   (17)        69.757           83.707           68.983  

Overige bedrijfskosten  (18)      574.720         477.528         638.453  
          
Som der bedrijfskosten     1.999.686      1.921.544      2.015.097  

          

          
Bedrijfsresultaat            56.658           60.272          -62.553  

          
Financiële baten/lasten  (19)          5.794             5.000             6.262  

          
Exploitatiesaldo           62.452           65.272          -56.291  

          

          
          

Resultaatbestemming        

          
Verenigingsvermogen        

 

Legaten, erfenissen en 

giften       113.272             74.757  

 Bijdrage bevriende stichting       107.506             87.725  

 Exploitatiesaldo na correctie      -158.326          -218.776  
          

            62.452            -56.294  
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Waarderingsgrondslagen jaarrekening 2019 

 

Algemeen  

 

Van toepassing zijnde richtlijnen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de richtlijn van de 

jaarverslaggeving C1 kleine organisaties zonder winststreven. Voor zover niet anders 

vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.   

 

Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 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.   

 

Schattingswijziging voorziening groot onderhoud 

Middels de voorziening worden kosten van groot onderhoud gelijkmatig over de 

verslagjaren verdeeld. Begin 2018 heeft het bestuur besloten tot een renovatie van het 

gebouw, mede ingegeven op de maatschappelijke ontwikkelingen om gebouwen 

energiezuiniger te maken.  Door dit besluit zijn belangrijke componenten van het 

geplande toekomstig onderhoud naar voren gehaald en worden uitgevoerd in de jaren 

2018, 2019, 2020 en 2021. Daarnaast is de wijze van het groot onderhoud op een hogere 

normering dan destijds in het onderhoudsplan voorzien, wegens genoemde 

energiemaatregelen.  Als gevolg van deze besluiten is een schattingswijziging 

doorgevoerd in de voorziening groot onderhoud. Het financieel effect is: 

-  hogere dotatie voorziening groot onderhoud in 2019 € 150.000. 

 

 

Grondslagen voor balanswaardering   

 

Gebouwen en terreinen 

De gebouwen worden tot en met 31 december 2002 gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs verminderd met van de overheid ontvangen subsidies, van derden 

ontvangen bijdragen in de financiering, de ten laste van fondsen gebrachte bedragen en 

afschrijvingen. Investeringen in gebouwen gedaan vanaf 1 januari 2003 worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen.   
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De panden te Ermelo worden in 40 jaar afgeschreven.    

De afschrijving op gebouwen bedraagt 2,5 % per jaar. De afschrijving op aanpassingen 

en verbouwing bedraagt 10 % per jaar. De verbouwing ten behoeve van het 

overgenomen werk van Proson wordt in 5 jaar afgeschreven.     

 

Inventaris 

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. De afschrijving op inventaris en 

inrichting bedraagt 10 tot 33⅓ %.   

 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, waar nodig 

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.   

 

Vorderingen 

Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 

Bij de vordering op debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering 

gebracht. Deze voorziening is dynamisch bepaald. De vorderingen hebben een looptijd 

korter dan 1 jaar.   

 

Liquiditeitenbeheer  

De liquide middelen betreffen het totaal van de aanwezige geldmiddelen op 

(spaar)rekeningen en deposito’s die op korte termijn opzegbaar zijn. De CBB heeft geen 

gelden belegd in effecten zodat geen risico’s zijn verbonden aan het liquiditeitenbeheer. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven 

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, 

tenzij anders vermeld.   

 

Voorziening groot onderhoud  

Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden, installaties e.d. wordt eveneens 

een voorziening gevormd, gebaseerd op een meer jaren onderhoudsplan. Voor uitgaven 

voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 

verdelen over een aantal boekjaren.   

 

Voorziening jubileumuitkeringen 

Op grond van de cao geldt een verplichting voor het uitbetaling van jubileumuitkeringen. 

Voor deze toekomstige verplichting is een voorziening opgenomen. De voorziening 

wordt per individuele medewerker berekend en betreft de contante waarde van de 

toekomstige jubileumuitkering. Hierbij wordt rekening gehouden met pensionering, 

vertrekkans en salarisontwikkeling.    
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Kortlopende schulden 

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden 

aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Kortlopende 

schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.   

 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling   

 

Algemeen 

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

Dit houdt in dat het exploitatiesaldo wordt bepaald door de baten uit hoofde van de 

subsidies, vergoeding voor inbesteed werk, contributies en abonnementen en overige 

baten te verminderen met de lasten over het jaar op basis van historische kosten.  

 

Nalatenschappen 

Nalatenschappen worden verantwoord zodra een betrouwbare omvang van de 

schatting kan worden gemaakt. Hierbij wordt de consistente gedragslijn gehanteerd dat 

een betrouwbare inschatting aanwezig wordt geacht indien er geen risico meer bestaat 

op aanspraken van andere belanghebbenden en derden op de nalatenschap en de 

verdeling daarvan. Dit betekent dat indien in de akte van verdeling – of in incidentele 

gevallen een andere juridisch harde toekenning – voor of uiterlijk op 31 december van 

het boekjaar is gedateerd een nalatenschap wordt onderkend en moet worden 

verantwoord. Het moment van betrouwbare schatting kan bij bepaalde 

omstandigheden eerder liggen dan de akte van verdeling bijvoorbeeld indien het risico 

van claims door andere nabestaanden laag is en als het gaat om liquide middelen of 

andere activa zonder of met een beperkt waarderisico. De regel is dat als de 

nalatenschap in het boekjaar nog niet is onderkend deze ook niet mag worden 

verantwoord, ook als is er in het volgend boekjaar meer informatie beschikbaar. Voor 

reeds ontvangen voorschotten geldt de specifieke aanwijzing dat deze worden 

verantwoord in het jaar van ontvangst.   

 

Pensioenregeling 

De pensioenregeling van de Vereniging CBB is een toegezegd-pensioenregeling, waarbij 

het ouderdomspensioen een middelloon bevat, en is ondergebracht bij het 

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Omdat de CBB gekwalificeerd wordt als 

een kleine rechtspersoon is, conform de RJ-richtlijnen voor kleine rechtspersonen, in de 

jaarrekening deze regeling verwerkt als een toegezegde bijdrageregeling, waardoor 

mogelijkerwijs niet alle risico's verbonden aan deze pensioenregeling tot uitdrukking zijn 

gebracht in deze jaarrekening. De lasten van de Vereniging betreffen de lasten over het 

boekjaar verbonden aan de verenigingsactiviteiten en -organisatie, rekening houdend 

met overlopende posten. 
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2019 

         

         
ACTIVA        

         
VASTE ACTIVA        

         

         
Materiële vaste activa (1)       

         

    

Gebouwen 

en 

terreinen  Inventarissen  Totaal 

         
Boekwaarde 1 januari 2019  60.215   147.628   207.843  
         
Mutaties        
Bij: Investeringen   838   367.096   367.934  

Af: Afschrijvingen   21.395   48.362   69.757  

            

Boekwaarde 31 december 2019  

        

39.658       466.361       506.020  

         

         
De verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt EUR 3.530.000 en voor de inventaris  

EUR 2.746.000. Deze waardes zijn vastgesteld door Lengkeek taxaties in februari 2017. 

         
De afschrijvingspercentages bedragen:      
Gebouwen en 

terreinen 2,5% - 33,3%       
Inventarissen 10% - 33,3%       

         

         

         
VLOTTENDE ACTIVA       

         

         
Voorraden (2)        
De voorraden betreft de voorraad braillepapier.      
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Overige vorderingen (3)       

      2019    2018 

         
Rekening courant Stichting Vrienden CBB       302.436       282.655  

Vooruitbetaalde bedragen          38.519         12.250  

Omzetbelasting             4.335           6.893  

Pensioenpremie                   -           21.155  

Waarborgsommen                200              200  

         

          345.490       323.153  

         
De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.     

         

         
LIQUIDE MIDDELEN       

         
Liquide middelen (4)       

 SNS Bank Zakelijk Sparen        417.653       417.394  

 ING Vermogen spaarrekening        180.386       680.155  

 ING Zakelijke rekening          18.774         29.160  

 Yapikredi Europlus            3.464           2.640  

 Yapikredi Deposito (1 jaar)        157.267       156.252  

 Yapikredi Deposito (2 jaar)        102.625       102.625  

 Kas Ermelo                442              505  

         

          880.612    1.388.730  
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PASSIVA        

         
EIGEN VERMOGEN       

         
Verenigingsvermogen (5)       

      2019  2018 

         

Stand per 1 januari     

 

1.181.810   

 

1.238.104  

Resultaatbestemming verslagjaar       

 Legaten, erfenissen en giften    

    

113.272         74.757 

 Bijdrage bevriende stichting    107.506   87.725  

 Exploitatiesaldo na correctie    -158.326   -218.776  
         
Totaal saldo           62.452   -56.294  
         

Stand per 31 december    

 

1.244.262   

 

1.181.810  

         
Het vermogen staat ter vrije beschikking van de Vereniging en is bedoeld om 

eventuele tekorten in de toekomst op te vangen en zo de (re)productie van 

identiteitsgebonden lectuur in aangepaste leesvormen op lange termijn veilig te 

stellen. 

         

         
VOORZIENINGEN        

         
Voorziening grootonderhoud (6)       

         

Stand per 1 januari     

    

483.050   

    

272.100  

         

Bij:      

    

225.000   

    

282.726  

Af:      -504.366   -71.776  

         

Stand per 31 december    

    

203.684   

    

483.050  

         
Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud voor het pand in Ermelo. In het 

jaar 2019 is sprake van een schattingswijziging waardoor de dotatie is verhoogd. 

Deze schattingswijziging is toegelicht in de grondslagen van de jaarrekening. 
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Voorziening voor jubileumuitkeringen (7)      

      2019  2018 

         
Stand per 1 januari     13.704   18.023  

         
Bij:      -  - 

Af:      -923   -4.319  

         
Stand per 31 december    12.781         13.704  

         
Vanuit de cao volgt de verplichting tot het toekennen van een vergoeding bij het 25- 

en 40-jarig jubileum van werknemers. 

         

         
KORTLOPENDE SCHULDEN       

         
Belastingen en premies sociale verzekeringen (8)     

         
Loonbelasting en premies    46.227   14.555  

Pensioenpremies     26.733    

         

      72.960   14.555  

Overige schulden (9)       

         
Reservering vakantiegelden en dagen   77.229   73.452  

Vooruitontvangen subsidies    33.041   56.170  

Overige schulden     22.019   22.506  

         

      132.289   152.128  
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN    

         
Meerjarige financiële verplichtingen       

         
Verhuurrechten 

De Vereniging heeft enkele verhuurcontracten afgesloten voor gedeeltelijke verhuur van  

het pand op de locatie in Ermelo. Deze rechten hebben een looptijd tot vijf jaar. De 

huurinkomst-en in 2019 bedroegen € 23.798  (2018: € 31.322).   

         
Contract kopieermachines en printers      
De Vereniging heeft een huurcontract afgesloten met Canon/PCI voor de huur van 

kopieermachines en printers. De looptijd van dit contract bedraagt 60 maanden en eindigt  

op 31 december 2020. De verplichting bedraagt € 33.801 exclusief BTW per jaar.   

         
Leasecontract motorrijtuig       
De Vereniging heeft een langlopende verplichting aangegaan ter zake van 2 lease auto’s: 

- een motorrijtuig ten behoeve van de directie, deze heeft een looptijd tot 2024 

- een motorrijtuig voor algemeen gebruik, deze heeft een looptijd tot 2022 

De verplichtingen bedragen in totaliteit € 17.191 exclusief BTW per jaar. (exclusief  

brandstof) 
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Toelichting behorende tot de baten en lasten over 2019   

          

          

          

          

     2019  

Begroting 

2019  2018 

          
BATEN          

          
Subsidies (10)         
          
Maatwerk consumenten           57.208          62.300           59.992  

Algemene lectuur, productie gesproken 

boeken       570.979        543.200         546.000  

Omwerken van Kranten & Tijdschriften        609.818        604.848         586.231  

Verenigingsdrukwerk KB           42.689          70.346           70.165  

Projectsubsidies KB en Provincie¹        127.000        147.170         156.082  

Prijs- en looncompensatie/Overig          29.971          30.000           16.229  

Vrijwilligersvergoeding²           38.897          33.000           32.509  

          

        1.476.562     1.490.864      1.467.207  

          

          
Derdenwerk en verkoopproducten (11)                
Opbrengst derdenwerk         214.925        201.350         186.580  

Opbrengst verkoopproducten          24.976          23.442           23.792  

Opbrengst porti              5.472            7.544             5.630  

          

           245.373        232.336         216.002  

          

          
Overige baten (12)        
          
Legaten, erfenissen, grote giften        113.272          52.339           74.757  

Bijdrage bijbelprojecten SHS/Funding          38.154                  -             17.667  

Contributies Vereniging             3.610            3.600             3.930  

Giften lezers, donateurs en leden          40.017          57.270           44.962  

Opbrengst abonnementen             8.051            9.646             8.966  

Opbrengst verhuur pand Ermelo          23.798          25.000           31.328  

          

           226.903        147.856         181.609  

          

          
¹  In de projectsubsidies is een bedrag van € 91.743 verantwoord inzake extra productie 

voor de KB. Dit bedrag is volledig besteed aan audio boektitels en braille boektitels 
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     2019  

Begroting 

2019  2018 

          
Bijdrage Stichting Vrienden van de CBB (13)      

          
Bijdrage bevriende 

stichting         107.506        110.761           87.725  

          
Totaal           107.506        110.761           87.725  

          

          

          
² Een nadere toelichting op de subsidie van de Koninklijke Bibliotheek voor vrijwilligers is als 

volgt:   

          

     2019    2018 

Verantwoording bijdrage vrijwilligers        
          
Vergoeding KB            38.897             32.509  

Directe kosten             -8.897            -12.037  

Reiskosten           -39.659            -36.516  

Indirecte kosten             -9.582              -9.577  

          
Totaal            -19.240            -25.621  

          

          

          
LASTEN          

          

     2019  

Begroting 

2019  2018 

          
Personeelskosten (14)        
          
Salarissen          780.417        809.392         769.978  

Sociale lasten          142.133        145.691         135.473  

Pensioenlasten          123.265          89.033         102.319  

          

        1.045.815     1.044.116      1.007.769  

          
Op 31-12-2019 bedroeg het aantal werknemers in CAO verband, omgerekend naar volledige 

mensjaren 19,4 FTE  (2018: 18,57). 
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     2019  

Begroting 

2019  2018 

          
Overige personeelslasten:           91.170          97.669           90.347  

          

          
Werk door derden (15)        
          
Vergoeding W.S.W.-ers           79.237          90.997           81.436  

Vrijwilligers              8.897          10.194           12.037  

          

             88.134        101.192           93.473  

          

          
Kosten materialen (16)        
          
Aankoop zwartdruk boeken           12.083          10.825           11.708  

Aankoop zwartdruk tijdschriften            1.773            2.613             2.451  

(Re)productie audio           14.421          22.170           18.956  

(Re)productie braille           51.662          43.240           44.458  

(Re)productie grootletter           43.067          29.603           32.129  

Overige kosten materialen             7.083            8.882             6.369  

          

           130.090        117.333         116.072  

          
Afschrijvingskosten (17)        
          
Gebouwen                 986               986                975  

Verbouwing / inrichting           20.408            6.143           20.182  

Inventaris              1.753          12.961             1.734  

Automatisering / administratie            3.896            1.574             3.853  

Tekst productie                 187                  -                  185  

Tekst reproductie            21.802          33.333           21.561  

Audio productie            20.604          28.708           20.375  

Audio reproductie                 120                  -                  119  

          

             69.757     83.706,61           68.983  

          

          

          

          

          

          

          
          



43 
 

     2019  

Begroting 

2019  2018 

          
Overige bedrijfskosten (18)                 
Huisvestingskosten         330.090        170.467         404.500  

Automatiseringskosten           25.759          32.071           29.148  

Vervoerskosten            42.688          44.363           47.054  

Voorlichting/Marketing/Promotie/Aquisitie         64.089        112.376           69.411  

Porti             14.101          15.651           14.098  

Belastingen              6.594            7.579             7.494  

Telefoon en telecommunicatie            6.151            7.525             9.090  

Accountantskosten           15.750          12.265             9.631  

Diverse kosten            69.498          75.232           48.027  

          
Totaal      574.720        477.528         638.453  

          

          
Financiele baten en lasten (19)       
          
Rente baten              6.015            5.000             6.262  

Rente lasten                -221      

          

               5.794            5.000             6.262  
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Overige toelichtingen        

          
Genormaliseerd resultaat        
Het genormaliseerde resultaat van de CBB voor bijzondere baten en bijdrage bevriende 

Stichting kan als volgt worden weergegeven:  

          

       2019  2018 

          
Exploitatiesaldo volgens de rekening van baten en lasten         62.452          -56.294  

          
Af: Bijdrage bevriende stichting         107.506           87.725  

          
Resultaat            -45.054        -144.019  

          

          
Verbonden partijen         

De Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, heeft 

beleidsbepalende invloed op de “Stichting Vrienden van de Christelijke 

Blindenbibliotheek, Lectori Salutem”. Statutair is bepaald dat in het bestuur van 

voornoemde Stichting in ieder geval drie leden van de Vereniging zitting hebben.  

          
De transacties met de Stichting zijn in deze jaarrekening toegelicht onder de baten 

(bijdrage van bevriende Stichting)  
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Begroting 2020       

       

       

       

  Begroting  Begroting  Begroting 

  2020  2021  2022 

       
Baten       
       
Diverse opbrengsten     1.653.240      1.671.365      1.713.779  

Bijdrage bevriende stichting        124.247         150.000         175.000  

Overige baten        193.528         212.141         232.635  
       

     1.971.015      2.033.506      2.121.414  

       
Lasten       
       
Kosten materialen        123.430         123.771         124.331  

Afschrijvingen          93.893           91.581           78.706  

Overige bedrijfskosten        437.443         453.554         470.712  

Personeelskosten     1.181.609      1.207.138      1.242.704  

Overige personeelslasten          86.913           85.130           92.414  
       
Som der bedrijfskosten     1.923.288      1.961.175      2.008.868  

       
Bedrijfsresultaat           47.727           72.331         112.546  

       
Rente baten            6.000             6.000             6.000  

Rente lasten               500                500                500  

            6.500             6.500             6.500  

       
Exploitatiesaldo          53.227           77.831         118.046  
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Vaststelling financieel jaarverslag 2019 

 

De concept versie van het financieel jaarverslag 2019 van de vereniging CBB is door het 

bestuur goedgekeurd tijdens de vergadering op 6 februari 2020. 

De definitieve versie is door het bestuur goedgekeurd tijdens de vergadering op  

16 april 2020.  

 

Het bestuur van de Vereniging CBB: 

 

  

 

A. Noordergraaf, voorzitter 

 

 

 

drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel, vicevoorzitter 

 

 

 

drs. R. Brouwer MSc RA RC, penningmeester 

 

 

 

J.C. Wietsma-Kluijfhout, secretaris 

 

 

 

T.G. den Dulk-Hoffman, algemeen lid 
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ADDENDUM bestuursverslag 2019 Vereniging CBB 

 

 

Dit addendum is op aangeven van de accountant aan het bestuursverslag 2019 

toegevoegd. 

 

Het gaat hierbij om de Corona gerelateerde risico’s als aanvulling op pagina 28 van het 

bestuursverslag genoemde risico’s bij de begroting.  

 

In hoofdlijnen zijn tot op heden (7 april 2020) de volgende maatregelen getroffen: 

• Voor veel medewerkers is het mogelijk gemaakt om vanuit huis te werken. 

• De adviezen vanuit de overheid worden maximaal opgevolgd. 

• Er wordt vanaf 16 maart 2020 niet meer ingelezen door vrijwilligers in de studio’s 

in Ermelo. 

• Er wordt vanaf 3 april 2020 niet meer ingelezen door vrijwilligers in de studio in 

Sneek. 

• De benoeming van kandidaten voor 2 nieuwe vacatures (medewerker ICT en 

Hoofd Marketing, Communicatie en Klantenservice) zijn opgeschort. 

• De mailingactie, gericht op het verkrijgen van giften en andere financiële bijdrage, 

is opgeschort tot nader order. Het lijkt niet gepast om dat in deze tijd te doen. 

• Met de interne verbouwing is een begin gemaakt. Vooral de 

breekwerkzaamheden worden nu uitgevoerd, nu medewerkers en vrijwilligers 

vrijwel niet aanwezig zijn. 

 

Dit betekent concreet: 

• Dat alle bedrijfsactiviteiten doorlopen, met uitzondering van de productie van 

audioboeken. 

• Met name de (re)productie van kranten en tijdschriften kunnen doorgaan 

doordat de ThuisLeesDiensten door kunnen blijven produceren. 

• Hoewel de toekomst nog onzeker is, is het momenteel de verwachting dat bij het 

einde van de lockdown periode de productie van boeken kan worden ingehaald. 

Dit mede omdat er al een flinke buffer was ontstaan. 

 

Financiële consequenties lijken vooralsnog beperkt, aangezien de KB garant staat voor 

de subsidieverlening, waarbij recent is gemeld dat het niet halen van de 

overeengekomen prestatieafspraken als gevolg van de Coronacrisis, niet leidt tot het 

korten op de subsidies. 

 

De op pagina 28 genoemde risico’s zijn vooraf als middel en laag ingeschat. Met de 

Coronacrisis worden de aldaar genoemde risico’s als hoog gekwalificeerd.  
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Gezien het eigen vermogen van de CBB zijn ondanks de Coronacrisis de risico’s voor 

2020 aanvaardbaar. 

 

Het is nu nog te vroeg om de effecten op langere termijn, met de daaraan gekoppelde 

risico’s goed in te schatten. 

 

Ermelo, 7 april 2020 
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Controleverklaring door de onafhankelijke accountant 
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