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J A A R V E R S L A G  2 0 1 5

Blijven lezen met een leesbeperking! 

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden



CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden    
Postbus 131, 3850 AC Ermelo    
Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo 

Telefoon   : 0341-56 54 99
Email   : info@cbb.nl
IBAN rekening  : NL17 INGB 0000 5032 41 
Website   : www.cbb.nl 
Facebook/youtube : CBB – Blijven lezen 

De Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, is bij de 
Kamer van Koophandel te Harderwijk ingeschreven in het verenigingsregister onder 
nummer 40094076.
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Verslag van het bestuur van de Vereniging CBB

Met bovenal dank aan de Heere mogen wij terugkijken op een succesvol 2015. Vanuit 
de overtuiging dat ‘Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken’ (Psalm 145, vers 9)’ 
hebben bestuur, directie en de medewerkers van de CBB zich mogen inzetten voor een 
ieder die niet of niet meer op de gebruikelijke manier kan lezen. Met Zijn steun is het 
mogelijk gebleken om tijdens het verslagjaar van de vereniging CBB weer een financieel 
gezonde en toekomstgerichte organisatie te maken. 

De CBB streeft naar voortdurende verbetering van de huidige dienstverlening en naar 
mogelijkheden om nieuwe christelijke uitgaven in passende leesvormen beschikbaar te 
stellen voor mensen met een leesbeperking, omdat wij vinden dat een leesbeperking 
geen belemmering mag zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk en kerkelijk 
leven. Hierbij wordt gekeken naar pluriformiteit, actualiteit, de brede opvattingen binnen 
de christelijke leefwereld en de behoefte bij de gebruikers.  
 
Mede dankzij de productieve samenwerking met uitgevers, de financiële steun van 
verschillende organisaties en stichtingen en giften was het ook in 2015 mogelijk 
om nieuwe uitgaven en christelijke tijdschriften te produceren en te reproduceren in 
gesproken vorm, in braille, in grootletter en digitaal. Vanaf deze plek willen wij een ieder 
hiervoor van harte danken!
 
In 2016 zal een groot aantal christelijke tijdschriften uit de landelijke collectie van 
de Bibliotheekservice Passend Lezen gaan verdwijnen. De CBB heeft tijdens het 
verslagjaar besloten om de meeste christelijke tijdschriften te laten voortbestaan en 
op te nemen in de collectie. Hiermee wordt de tijdschriftencollectie van de CBB fors 
uitgebreid. 

Ten behoeve van de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen werden op 
basis van een prestatie-overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek boeken, kranten, 
tijdschriften en maatwerk omgezet in passende leesvormen. In 2015 is er meer 
geproduceerd dan de gestelde doelen in de prestatie-overeenkomst.
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Werkzaamheden voor derden worden verricht tegen minimaal de kostprijs. 
Om de belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden tegemoet te komen heeft 
de Koninklijke Bibliotheek voor dit verenigingsdrukwerk in 2015 een budget beschikbaar 
gesteld. Voor dit budget werden (re)productie-opdrachten in de verschillende 
leesvormen verzorgd.

Het bestuur heeft Van Rhee Accountants opdracht gegeven om de controle over het jaar 
2015 uit te voeren

De samenwerking met de Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon heeft in 2015 
verder vorm gekregen. Gezamenlijk wordt er onder andere gewerkt aan de toekomst: 
aangepast lezen in 2025.  

Tot slot wil het bestuur de vele vrijwilligers bedanken, die zich in Ermelo, Zeist en 
Sneek professioneel en belangeloos inzetten, zodat mensen met een leesbeperking 
(christelijke) lectuur kunnen blijven lezen.  
Daarnaast gaat onze dank ook uit naar de medewerkers voor hun betrokkenheid en 
inzet voor de CBB en de lectuurvoorziening in het algemeen. 

Wij bidden om de steun en wijsheid van de Heere. In dit vertrouwen zien wij uit naar 
de komende jaren, zodat de CBB zich kan blijven inzetten voor diegenen die zijn 
aangewezen op christelijke lectuur in passende leesvormen. 

‘Genadig en barmhartig is de Heere,
geduldig en groot in goedertierenheid.
De Heere is voor allen goed,
Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.’
Psalm 145, verzen 8 en 9

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.
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Activiteiten 2015

Taak en opdracht

De CBB ziet het als haar taak en opdracht om op basis van haar christelijke grondslag 
als aanvulling op het door de rijksoverheid (Koninklijke Bibliotheek) gefinancierde 
aanbod ten behoeve van de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen, extra 
kranten en tijdschriften en overige uitgaven met een christelijke signatuur in passende 
leesvormen beschikbaar te stellen. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden. Er wordt 
gekeken naar de behoefte bij de gebruikers en de actualiteit en er wordt rekening 
gehouden met de brede opvattingen en de grote verscheidenheid binnen de christelijke 
leefwereld.

Proson

Op 1 januari 2015 heeft de CBB de brailledrukkerij van Proson overgenomen.
Deze overname biedt de CBB kansen om de huidige brailleproducten portfolio uit te 
breiden en nieuwe (internationale) markten te gaan bedienen. 
De CBB heeft alle brailleklanten van Proson overgenomen. Deze klanten nemen 
hoofdzakelijk diensten af die de CBB voorheen niet kon bieden. Denk hierbij aan de 
veiligheidsvoorschriften voor KLM vliegtuigen; braille, grootletter en reliëf plattegronden 
worden gecombineerd tot één compleet product dat door zowel blinden als 
slechtzienden te gebruiken is. 
De CBB zoekt ook samenwerking met andere organisaties die toegankelijkheid 
voor onze doelgroep bevorderen. Zo hebben we het afgelopen jaar in opdracht van 
Hotelaccessibility.com een braille-grootletterpakket ontwikkeld, zodat hotels hun gasten 
met een visiuele beperking optimaal kunnen verwelkomen.
Daarnaast heeft de CBB een aantal klanten in het buitenland overgenomen; hierbij gaat 
het om klanten met een duidelijk missionaire doelstelling zoals de Mission Evangélique 
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Braille (MEB) en de United Bible Societies (UBS).
We hopen door samen te werken met deze organisaties niet alleen binnen Nederland 
invulling te kunnen geven aan onze doelstelling en missie maar ook over de grenzen 
van ons eigen land heen christelijke lectuur in passende leesvormen beschikbaar te 
kunnen stellen.

Om deze overname financieel neutraal te kunnen uitvoeren is een omzet van  
€ 80.000 benodigd. In 2015 is dit beoogde doel zonder problemen gehaald.
Deze overname is daarnaast de oplossing om de werkgelegenheid van de WSW-ers die 
het werk al jaren uitvoeren op langere termijn te waarborgen en het historische braille 
productiewerk in de regio Ermelo in stand te houden.
De werkgelegenheid van de drie WSW-ers, die vanaf 2015 gedetacheerd zijn bij de 
CBB, is voor minimaal drie jaar gewaarborgd en de medewerkers hebben inmiddels 
allemaal hun plek bij de CBB gevonden.

Na een verbouwing van de huidige reproductie-afdeling hebben de drukpersen en alle 
overige apparatuur ook een plaats gekregen binnen het CBB-gebouw.
Hoewel de groep braillegebruikers relatief klein is, is braille wel van onschatbare waarde 
voor veel mensen.  
Met deze mooie uitbreiding van onze mogelijkheden kan de CBB een nog completere 
dienstverlening bieden voor deze belangrijke leesvorm.

Innovatie

Tekst naar Spraak (TNS) is een ontwikkeling waarbij software teksten omzet in 
synthetische spraak. In 2015 is de projectgroep TNS opgericht om de mogelijkheden 
van deze technologie voor de CBB te onderzoeken; dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met Dedicon.
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Christelijke tijdschriften

In 2016 zal een groot aantal christelijke tijdschriften uit de landelijke collectie van 
de Bibliotheekservice Passend Lezen gaan verdwijnen. De CBB heeft tijdens het 
verslagjaar besloten om de meeste christelijke tijdschriften te laten voortbestaan en 
op te nemen in de collectie. Hiermee wordt de tijdschriftencollectie van de CBB fors 
uitgebreid. In 2015 is er met succes contact gelegd met verschillende organisaties, 
stichtingen en redacties voor financiële steun voor de christelijke titels uit de collectie 
van de CBB. De abonnementsgelden van de CBB-tijdschriften worden geïnd door de 
CBB.

Samenwerking NCB 
 
Om meer boeken in te kunnen lezen is er in Ermelo een nieuwe opnamestudio 
aangeschaft. Deze is geheel gefinancierd door de Nederlandse Christelijke Blinden- 
en slechtziendenbond (NCB). In het najaar van 2015 is deze studio feestelijk geopend 
door mevrouw M. Huttinga-Klein, voorzitter van de NCB. De NCB steunt hiermee de 
doelstelling van de CBB en geeft uiting aan de jarenlange prettige samenwerking tussen 
de NCB en de CBB. Wij zijn de NCB hier zeer erkentelijk voor.

Opdrachten voor derden

Voor verschillende bedrijven, verenigingen en organisaties is er in 2015 informatie 
omgezet in braille, in grootletter en in gesproken vorm. Het gaat hier om zowel  
internationale als nationale organisaties. Deze producten van de CBB worden tegen 
kostprijs ge(re)produceerd, omdat wij van mening zijn 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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Klachtenbehandeling

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.  
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Productie-afdelingen

Voor het omzetten van lectuur in passende leesvormen beschikt de CBB over 
twee professionele en goed geoutilleerde productie-afdelingen en een groot aantal 
deskundige en gespecialiseerde productiemedewerkers. Er wordt voortdurend tijd en 
energie gestoken in het verder automatiseren en digitaliseren van de productie- en 
reproductieprocessen. Hierdoor is de CBB in staat op een snelle en efficiënte wijze 
lectuur in elke gewenste leesvorm om te zetten. 

Afdeling Tekst  

Door de afdeling Tekst worden de productie, reproductie en distributie van 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 volledig geautomatiseerde braillestraten zorgen ervoor dat de reproductie en 
distributie van lectuur op een moderne en efficiënte wijze plaatsvinden.

Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de overname van de braille-
drukkerij van Proson, welke op 1 januari 2015 is gerealiseerd. Deze overname biedt de 
CBB de mogelijkheid om nieuwe brailleproducten aan te bieden. 
Zo is het nu mogelijk om op grote schaal drukwerk te voorzien van braille; denk hierbij 
aan visitekaartjes en braille alfabetten. De CBB kan dankzij het nieuwe machinepark ook 
brailleren op afwijkende materialen zoals aluminium, plastic en kunststof.
Daarnaast heeft de overname de CBB de mogelijkheid gegeven om over de grenzen 
van ons land heen te kijken; zo is er in het verslagjaar een aantal Spaanse bijbels 
uitgeleverd.

Er is regelmatig vraag naar braillemuzieknotatie van het Liedboek. De CBB heeft 
daarom tijdens het verslagjaar een enquête gehouden onder 50 gebruikers van 
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het Liedboek. De uitslag van dit onderzoek is dat 7 van de 42 gebruikers hebben 
aangegeven behoefte te hebben aan braillemuzieknotatie van het Liedboek. Gezien de 
hoge kosten ten opzichte van het kleine aantal geïnteresseerden is het voor de CBB 
niet mogelijk om de financiering voor haar rekening te nemen. Daarom is er besloten om 
financiering van derden te genereren.  
 

Afdeling Audio

De afdeling Audio zorgt voor de productie, reproductie en distributie van gesproken 
lectuur. Voor het inlezen van de teksten werd tijdens het verslagjaar gebruik gemaakt 
van de professionele en belangeloze inzet van circa 240 vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
lezen de teksten in in één van de professionele opnamestudio’s van de CBB in 
Ermelo, Sneek en Zeist of thuis op een zogenaamde ThuisLeesDienst (TLD). Een 
TLD is een mobiel opnamestation dat op meerdere plekken ingezet kan worden. 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. 

Naast het reguliere werk is er tijdens het verslagjaar veel energie gestoken in de (re)
productie van nieuwe uitgaven.

Voor het inlezen van 50 populaire titels die aan ‘hertaling’ toe zijn heeft de CBB van de 
Koninklijke Bibliotheek een eenmalig subsidiebedrag ontvangen. 
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Nieuwe uitgaven

Tijdens het verslagjaar is er een groot aantal nieuwe uitgaven in verschillende 
leesvormen toegevoegd aan de collectie van de CBB: 
- bijbelse dagboeken
- 40dagentijd en Pasen 
- kerst-cd
- Komt, laten wij aanbidden, 49 overdenkingen voor advent en kerst van C.H. 

Spurgeon
- Van kracht tot kracht van ds. L.W. Smelt
- Voor deze gelegenheid - gedichten van Ina van der Beek
- Nieuwe Testament HSV uitgave 2010
- Bijbel in Gewone Taal
- Christelijke Dogmatiek van dr. G. van den Brink en dr. C. van der Kooi
- HSV Jongerenbijbel. 
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Productie-activiteiten o.b.v. de prestatie-overeenkomst met 
de Koninklijke Bibliotheek (KB)     

Ten behoeve van de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen werden op 
basis van een prestatie-overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek boeken, kranten, 
tijdschriften en maatwerk omgezet in passende leesvormen. Dit betrof de volgende 
onderdelen:

A. Het omwerken van algemene lectuur: productie van luisterboeken: 
559 luisterboeken met een totale netto afluistertijd van 280.020 minuten. 

B.  Het omwerken van kranten en tijdschriften:
 Dit onderdeel uit de prestatie-overeenkomst valt uiteen in de volgende onderdelen:

 * audio:
  -  productie: 56.660 netto afluisterminuten
  -  reproductie en distributie: 18.331 daisy cd-roms

 * braille:
  - productie: 283.432 pagina’s
  - reproductie en distributie: 3.580.972 pagina’s

 * grootletter:
  - productie: 32.669 pagina’s
  - reproductie en distributie: 269.802 pagina’s
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C. Het omwerken van maatwerk:
 Dit onderdeel uit de prestatie-overeenkomst valt uiteen in de volgende
 onderdelen:
 
 * audio:
  - productie: 14.918 netto afluisterminuten
  - reproductie en distributie: 394 daisy cd-roms

 * braille en diskette:
  - productie: 22.643 pagina’s
  - reproductie en distributie: 84.265 pagina’s

 * grootletter:
  - productie: 362 pagina’s
  - reproductie en distributie: 822 pagina’s

Ten opzichte van 2014 is er fors meer geproduceerd m.b.t. het omwerken van kranten 
en tijdschriften; dit als gevolg van de campagne in 2015.

De huidige prestatie-overeenkomst met de Koninklijke Bibliotheek loopt af in 2016. 
Daarna zal er een overeenkomst voor een jaar afgesloten worden en vervolgens 
eenmaal per vier jaar. Door de wijzigingen in de subsidieregels is het vanaf 2023 voor 
andere partijen mogelijk om gebruik te gaan maken van de subsidieregeling en zich via 
aanbesteding in te schrijven voor de productie van lectuur in passende leesvormen.

Maatwerk 

Maatwerk is een gratis dienstverlening van de Bibliotheekservice Passend Lezen om 
lectuur voor particulieren beschikbaar te stellen in een passende leesvorm. Ondanks dat 
er veel publiciteit aan wordt gegeven loopt deze dienstverlening terug.  
De terugloop van maatwerk is tijdens het verslagjaar in overleg met de Koninklijke 
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Bibliotheek gecompenseerd door het (re)produceren van kranten en tijdschriften in 
braille en in grootletter.

Verenigingsdrukwerk

Om belangenverenigingen voor blinden en slechtzienden tegemoet te komen heeft de 
Koninklijke Bibliotheek ook voor 2015 voor verenigingsdrukwerk een budget beschikbaar 
gesteld. 

Voor dit budget werden (re)productie-opdrachten in de verschillende leesvormen 
verzorgd voor de Oogvereniging en de NCB (Nederlandse Christelijke Blinden- en 
slechtziendenbond). De onderverdeling per organisatie was geheel conform de verdeling 
die in eerdere jaren gold voor de zogenaamde ‘vrije ruimte’. Opdrachten die boven het 
beschikbaar gestelde budget uitkwamen, zijn conform de afspraak met de Koninklijke 
Bibliotheek rechtstreeks bij de betreffende belangenverenigingen in rekening gebracht.
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Samenwerkingsverband Passend Lezen

Gezamenlijke doelen 

In 2014 is er met ondersteuning van bureau Ecorys een gezamenlijke verkenning 
gehouden door Bibliotheekservice Passend Lezen (voorheen Stichting Aangepast 
Lezen), Dedicon en CBB van mogelijke intensivering van de samenwerking op 
korte en middellange termijn. Tijdens het verslagjaar is er gewerkt aan uitwerking en 
concretisering van het afgesproken Groeipad-scenario. In dit plan zijn de gezamenlijke 
doelen van de drie organisaties benoemd en hoe deze zullen worden bewerkstelligd 
zonder de eigen identiteit te verliezen.  
 
Om het vergroten van de toegankelijkheid tot informatie voor mensen met een 
leesbeperking vorm te geven is er tijdens het verslagjaar gestart met het inrichten van 
één gezamenlijk loket voor de lectuurvoorziening – de Winkel genoemd - en zijn diverse 
projecten gezamenlijk opgepakt.

Gezamenlijke workshopdag
 
Voor de medewerkers van de ketenpartners is er in november 2015 een gezamenlijke 
workshopdag georganiseerd bij het Miele Inspiratiecentrum in Vianen. 
De klant van de toekomst stond die dag centraal. Tijdens drie workshops hebben 
de medewerkers kennis gemaakt met de technologische ontwikkelingen, hoe de 
technologie de klant in de toekomst beter kan ondersteunen en welke stappen de drie 
organisaties gaan maken om die toekomst mogelijk te maken. De medewerkers hebben 
deze dag als zeer zinvol ervaren.
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Campagne Marketing Aangepast Lezen

In het voorjaar van 2015 is de gezamenlijke marketingcampagne ‘Audiolezen’ 
gelanceerd. Het doel van deze campagne is het vergroten van de bekendheid van 
de gesproken leesvorm. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd om lezers te 
verleiden om zich in te schrijven bij de Bibliotheekservice Passend Lezen. Het resultaat 
van deze campagne is 10.000 nieuwe inschrijvers, voornamelijk jonge mensen en 
dyslectici. De ouderen zijn echter onvoldoende bereikt. Daarom is er besloten om in 
2016 een speciale campagne te houden gericht op ouderen.

Contributiesysteem Bibliotheekservice Passend Lezen

Vanaf 2016 zal de Bibliotheekservice Passend Lezen een contributiesysteem gaan 
invoeren. Dit houdt in dat een gebruiker voor een jaarlijks contributiebedrag kan 
beschikken over boeken en over een aantal kranten en tijdschriften in passende 
leesvormen. Voor een meerprijs kan men op meer kranten of tijdschriften een 
abonnement nemen. Tijdens het verslagjaar is de invoering van het contributiesysteem 
voorbereid.  
 
Voor de CBB betekent dit dat de abonnementsgelden van de kranten en tijdschriften, 
welke door de CBB worden ge(re)produceerd en gedistribueerd voor de landelijke 
collectie van Passend Lezen, zullen gaan verdwijnen. De Koninklijke Bibliotheek heeft 
toegezegd de CBB hiervoor te compenseren. 
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Certificering

In het najaar van het verslagjaar heeft de CBB een zelf-audit uitgevoerd conform de 
regels van de certificering en heeft deze in een rapportage vastgelegd. Tijdens een 
bijeenkomst met Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon is de collegiale audit 
gehouden. De rapportages van de drie organisaties in relatie tot de bevindingen uit 
de auditrapportages, die in het kader van de certificering openbare bibliotheken zijn 
opgesteld, zijn met elkaar behandeld. Men heeft elkaar hierop bevraagd en ook de 
bevindingen hierbij aangegeven. Vervolgens is het document ‘Collegiale audit’  door de 
directie van de drie organisaties ondertekend.

Samenwerking Dedicon en CBB

De Koninklijke Bibliotheek heeft aangegeven dat zij positief staan tegenover het 
versterken van de samenwerking tussen Dedicon en de CBB en de daarmee te bereiken 
efficiency en stabiliteit in de bedrijfsvoering van beide bedrijven. Vooral omdat het de 
intentie is van beide organisaties om de voordelen van deze samenwerking direct ten 
goede te laten komen van de eindgebruikers.  
Tijdens het verslagjaar is er vorm gegeven aan de samenwerking. Zo verleent Dedicon 
ondersteuning aan de CBB op het gebied van HRM en financiële zaken en worden 
projecten gezamenlijk opgepakt.

Daarnaast zijn er door de CBB 58 boeken geproduceerd in opdracht van Dedicon ten 
behoeve van de landelijke collectie van de Bibliotheekservice Passend Lezen. Ook de 
komende jaren zal de CBB boeken voor Dedicon gaan produceren. 
 
Tijdens het verslagjaar zijn er gesprekken gestart met Dedicon om de CBB te betrekken 
bij het beschikbaar stellen van christelijke boeken voor het onderwijs. 
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Voorlichting

De doelstelling van de voorlichtingsactiviteiten is:
1. bekendheid geven aan het bestaan en de dienstverlening van de CBB aan een  

ieder 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.

Financiële steun

Naast de reguliere voorlichtingsactiviteiten heeft in 2015 de focus vooral gelegen op het 
genereren van financiële steun voor specifiek christelijke uitgaven en tijdschriften uit de 
collectie van de CBB. Als gevolg van het verdwijnen van een groot aantal christelijke 
tijdschriften uit de landelijke collectie van de Bibliotheekservice Passend heeft de CBB 
besloten om deze tijdsschriften te laten voortbestaan en op te nemen in de collectie van 
de CBB.
Met succes is er contact gelegd met kerkelijke instellingen, christelijke uitgevers, 
organisatie en verenigingen. Velen hebben toegezegd de productiekosten te financieren 
of indien dit niet mogelijk bleek te zijn, in hun uitgave de passende leesvorm te 
promoten. 
 
Het wordt steeds belangrijker voor de CBB om financiële steun te realiseren omdat de 
subsidie van de Rijksoverheid terugloopt.

Samenwerking met uitgevers

In 2016 zal er maximaal ingezet worden om in samenwerking met uitgevers de uitgaven 
van de CBB te promoten en om meer christelijke tijdschriften in passende leesvormen 
toe te voegen aan de collectie van de CBB.



21

Vrijwilligers

Voor de redactiewerkzaamheden en voor de productie van lectuur in de verschillende 
leesvormen konden we ook in 2015 een beroep doen op veel vrijwilligers. In totaal 
hebben 247 vrijwilligers zich professioneel en belangeloos ingezet voor de CBB en de 
lectuurvoorziening in het algemeen. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun onmisbare 
inbreng!

Om aan onze dank uiting te kunnen geven is er voor de vrijwilligers uit onze 
hoofdvestiging in Ermelo en onze nevenvestigingen in Zeist en Sneek een  
vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd.  
 
Tijdens een speciale jubileumbijeenkomst in Ermelo zijn de volgende jubilarissen 
gehuldigd:

12,5 jarig jubileum:
Mw. M.E.F. Heineman uit Apeldoorn
Mw. J.M.Th. Tesselaar uit Apeldoorn

25 jarig jubileum:
Dhr. A.H. Wissel uit Ermelo

35 jarig jubileum:
Mw. J.J.G. Boot-Wagtendonk uit Putten

De heer J. van der Wolf uit Ermelo was 26 jaar vrijwilliger bij de CBB. Wegens 
omstandigheden is zijn 25-jarig jubileum in 2014 niet gevierd, maar gehouden tijdens dit 
verslagjaar. De heer Van der Wolf is redactielid voor het tijdschrift ‘Bezig Blijven’, een 
selectie van artikelen uit verschillende tijdschriften. 
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Werving vrijwilligers
 
Voor het werven van vrijwillige inlezers voor de studio’s in Ermelo en Zeist is er met 
succes geadverteerd in diverse regionale bladen. Daarnaast is er contact geweest met 
verschillende diaconieën in Ermelo om een oproep te plaatsen in het kerkblad. 

Rondleiding vrijwilligers

Zoals gebruikelijk zijn ook in het najaar van 2015 de nieuwe vrijwilligers uitgenodigd 
om deel te nemen aan een rondleiding bij de CBB. Na een korte uitleg over de 
dienstverlening van de CBB kon men zelf ervaren hoe de productie en reproductie van 
lectuur in braille, grootletter en in gesproken vorm plaats vindt.
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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 2015 als volgt uit:

Financiele 
Administratie

Afdeling Audio Afdeling Tekst

Trainee Marketing &
Communicatie

Algemeen Directeur

Bestuur

Leden

Automatisering & ICT
Gebouwen en 
Terreinen

Directiesecretaresse 
en Facilitaire zaken
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Leden

De Vereniging CBB had aan het eind van het verslagjaar 507 leden (in 2014 551 leden).

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

Het bestuur heeft de leden in het voorjaar en in het najaar uitgenodigd om tijdens een 
ledenvergadering met hen en met de directeur van gedachten te wisselen over het te 
voeren beleid en de ontwikkelingen binnen de CBB en de lectuurvoorziening in het 
algemeen.  
Tijdens de voorjaarsvergadering is het (financieel) jaarverslag 2014 vastgesteld door de 
leden.  
De leden hebben aangegeven het beleid van het bestuur volledig te steunen. 
 
Tijdens de najaarsledenvergadering is besloten om eenmaal per jaar een 
ledenvergadering te houden in plaats van tweemaal. De reden hiervoor is dat de 
opkomst drastisch terugloopt.
 
Van de ledenvergaderingen is verslaglegging gedaan.

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. 
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Het bestuur heeft tijdens het verslagjaar vier formele bestuursvergaderingen gehouden, 
waarbij de directeur deelnam aan de besprekingen. Van deze vergaderingen is 
verslaglegging gedaan.

Voor de bestuursvergaderingen stonden naast de reguliere zaken o.a. de volgende 
bespreekpunten op de agenda: beleidszaken, personele aangelegenheden, de 
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheekservice Passend Lezen en 
Dedicon en de financiële situatie van de vereniging.

De voorzitter heeft regelmatig overleg gehad met de directeur over lopende zaken. 
 
Tijdens het verslagjaar eindigde statutair de eerste zittingsperiode van mevrouw T.G. 
den Dulk-Hoffman en de heer R. Brouwer als bestuurslid van de vereniging CBB. Tijdens 
de ledenvergadering zijn beiden aan de leden voorgedragen door het bestuur om hen 
te benoemen voor een tweede zittingsperiode van vier jaar. De ledenvergadering is 
hiermee akkoord gegaan.

De samenstelling van het bestuur en de directie was op 31 december 2015 als volgt:
De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg voorzitter
Mevrouw drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ermelo vicevoorzitter
De heer R. Brouwer uit Dordrecht penningmeester
Mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout uit Zwolle secretaris
Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman uit Den Haag algemeen bestuurslid

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

Op 1 januari 2015 is de heer E. van Voorden afgetreden na een zittingsperiode van 
12 jaar. De heer A. Noordergraaf heeft zijn functie als voorzitter overgenomen, met 
instemming van de leden.
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Personele zaken

De CBB bestaat uit de productie-afdelingen Audio en Tekst en de ondersteunende 
afdelingen Directiesecretariaat, Financiële Administratie en Automatisering en ICT.
 
- reorganisatie afdeling Financiële en Algemene Zaken 
Met het hoofd Financiële en Algemene Zaken is in 2014 in goed overleg 
overeengekomen om per 1 april 2015 zijn dienstverband met de CBB te beëindigen.  
Met goedkeuring van het MT hebben bestuur en directie besloten deze functie niet in 
te vullen en de afdeling Financiële en Algemene Zaken te reorganiseren. Vervolgens 
is er een onderzoek gehouden op welke manier de werkzaamheden van de afdeling 
het beste belegd kunnen worden. Het resultaat was dat verschillende taken en de 
daarbij behorende medewerkers zijn ondergebracht bij de productie-afdelingen en de 
ondersteunende afdelingen. Vanuit Dedicon wordt ondersteuning verleend op het gebied 
van HRM- en financiële zaken.

- trainee Marketing en Communicatie
Per 1 september 2015 is er een trainee Marketing en Communicatie in dienst getreden 
voor ondersteuning op het gebied van marketing, acquisitie, fondsenwerving en 
beleidsvoorbereiding.

- samenstelling personeel 
Op 31 december 2015 waren er in totaal 36 personeelsleden (parttime en fulltime) 
werkzaam, verdeeld over de vestigingen in Ermelo, Sneek en Zeist. In deze telling zijn 
ook 3 medewerkers met een ‘nul’-uren contract meegenomen.
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De samenstelling van het personeel was als volgt:

 Eigendienstmedewerkers *WSW-medewerkers
 mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal
20 t/m 29 jaar 2 0 2 1 - 1
30 t/m 39 jaar 0 4 4 - - -
40 t/m 49 jaar 4 4 8 - 1 1
50 t/m 59 jaar 2 7 9 3 1 4 
> 60 jaar 3 3 6 - 1 1
 --- --- --- --- --- ---
 11 18 29 4 3 7

*WSW = Wet Sociale Werkvoorziening

- jubileum
Op 1 juni 2015 was de heer J.J. van Wijnbergen, manager Audio, 40 jaar in dienst bij de 
CBB en mevrouw R. Ruiter, medewerkster productievoorbereiding Audio, 25 jaar. 

- ziekteverzuim  
Het ziekteverzuim bedroeg in 2015 1,96%, waarvan 0,31%  (2014 2,3%) langdurig 
ziekteverzuim en 0,87% (2014 1,7%) kort verzuim. Dit is fors lager dan het landelijke 
ziekteverzuim.

Bij de begeleiding van zieke medewerkers werd gebruik gemaakt van de diensten van 
de ARBO Unie Noordwest-Veluwe.

- FuWa 
In 2014 is er een start gemaakt met het beschrijven van alle functies en de weging 
hiervan volgens het FunctieWaarderingssysteem (FuWa). Tijdens het verslagjaar 
is dit afgerond. Hiermee zijn alle functies bij de CBB beschreven en gewogen in de 
bijbehorende functieschaal. De weging is uitgevoerd door een extern bevoegd bureau. 
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- opleidingen
Tijdens het verslagjaar hebben alle medewerkers de training Word en Outlook gevolgd 
en enkele medewerkers de training Excel basis/vervolg met succes afgesloten. 

- personeelsbijeenkomsten
In 2015 zijn er twee formele personeelsbijeenkomsten gehouden. De directeur 
heeft de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de CBB en de 
lectuurvoorziening. Er werd ruim de tijd genomen om vragen van de medewerkers 
te beantwoorden. Tijdens een personeelsbijeenkomst heeft de directeur een oproep 
gedaan om een personeelsvertegenwoordiging te vormen. Hiervoor heeft niemand zich 
aangemeld.

- vertrouwenspersoon
Door het vertrek van het hoofd Financiële en Algemene Zaken was er geen 
vertrouwenspersoon meer bij de CBB aanwezig. Het bestuur heeft bestuurslid mevrouw 
A.M. Verbaan-van den Heuvel benoemd als vertrouwenspersoon. De medewerkers zijn 
hierover geïnformeerd. 

- BHV
Er waren in 2015 bij de CBB zes BHV-ers (BedrijfsHulpVerleners) en één 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 in de toekomst op peil. 
Tijdens het verslagjaar is een ontruimingsoefening gehouden en geëvalueerd. De 
verbeterpunten zijn uitgevoerd.

- preventiemedewerker 
Tijdens het verslagjaar is er een nieuwe preventiemedewerker benoemd.
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BEKNOPTE 
JAARREKENING 2015

Algemeen
De Vereniging heeft tot doel op basis van haar christelijke grondslag te voorzien in de 
behoefte aan lectuur en informatie van blinden, slechtzienden alsmede van anderszins 
gehandicapten die zijn aangewezen op een passende vorm van lectuurvoorziening.

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de richtlijn van de 
jaarverslaggeving 640 voor organisaties-zonder-winststreven.
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen de 
nominale waarde.

Balans

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.
De panden te Ermelo en Zeist worden in 40 jaar afgeschreven. De afschrijving op 
gebouwen bedraagt dus 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.
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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.

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.

Rekening van baten en lasten

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten
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.
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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.

Bijdrage bevriende Stichting

De bevriende Stichting van de CBB voert zelf geen activiteiten uit op het gebied van 
de lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden of anderszins leesgehandicapten. 
Deze worden verricht door de Vereniging CBB.

In 2015 heeft de Vereniging CBB voor een zeer beperkt bedrag gebruik hoeven te 
maken van de bijdrage van de bevriende Stichting doordat alleen de daadwerkelijk voor 
rekening van de CBB geproduceerde lectuur in rekening is gebracht met aftrek van de 
voor dit doel ontvangen giften en legaten bij de vereniging.
De Stichting heeft tijdens het verslagjaar bijgedragen aan de reiskostenvergoeding voor 
de vrijwilligers van de Vereniging.
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BEKNOPTE JAARREKENING 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 na resultaat bestemming

 31 december 2015 31 december 2014
 € € 

ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 131.800  143.200
Inventaris en inrichting 63.600  76.100

  195.400  219.300

Vlottende activa
Voorraden 13.900  12.300
Vorderingen:
Debiteuren 74.700  32.700
Overige vorderingen 278.800  240.400
  367.400  285.400
Liquide middelen  928.800  934.200
  1.491.600  1.438.900
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 31 december 2015 31 december 2014
 € € 

PASSIVA

Eigen vermogen
Verenigingsvermogen 1.082.200   952.500
Voorzieningen
Groot onderhoud 172.100   142.100

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 111.900  120.900
Belastingen en premies 
   sociale verzekeringen 33.500  29.600
Overige schulden 91.900  193.800
  237.300  344.300

  1.491.600  1.438.900
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 €           2015 €           2015 €           2014
Baten
Diverse opbrengsten 1.411.300 1.338.200 1.423.000
Bijdrage bevriende stichting 34.200 30.000 180.000
Overige baten/werk voor derden 341.500 318.000 227.000
Som der baten 1.787.000 1.686.200 1.830.000

Lasten
Kosten materialen 134.800 122.500 109.800
Afschrijvingen 72.900 70.000 56.200
Overige bedrijfskosten 254.400 379.200 335.800
Personeelslasten 1.129.900 1.189.000 1.443.100
Overige personeelslasten 88.600 90.500 50.700
Som der bedrijfskosten 1.680.600 1.651.200 1.998.600

Bedrijfsresultaat voor intrest 106.400 -165.000 -168.600

Rentebaten 23.300 15.000 21.900

Exploitatiesaldo 129.700 -150.000 -146.700

Verdeling exploitatiesaldo
Verenigingsvermogen:
Bij: legaten, erfenissen en giften 22.300 - 70.200
Bijdrage bevriende stichting* 8.400 150.000 150.000
Exploitatiesaldo na correctie 99.000 0 -366.900
 129.700 0 -146.700

*Bedrag is exclusief € 25.800 bijdrage voor de reiskosten vergoedingen vrijwilligers.
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TOELICHTING

 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 €           2015 €           2015 €           2014
Diverse opbrengsten
Bijdrage vrijwilligers 27.700 27.700 31.700
Productievergoeding KB* 
   (boeken, tijdschriften) 1.162.200 1.081.500 970.200
Maatwerk consumentenwerk 84.100 109.500 110.600
Bijdrage ontwikkelingskosten 0 15.000 133.000
Legaten, erfenissen en giften 22.500 0 70.200
Contributies Vereniging 4.900 4.500 5.100
Mailing 53.100 50.000 50.900
Abonnementen 22.400 20.000 25.000
Huuropbrengst Ermelo en Zeist 34.400 30.000 26.300
 1.411.300 1.338.200 1.423.000
*Incl. loon-/prijscompensatie 2015/2014

Bijdrage bevriende stichting
De bijdrage van de bevriende stichting is in 2015 beperkt tot een bedrag van € 8.376 
doordat alleen de daadwerkelijk voor rekening van CBB geproduceerde lectuur in 
rekening wordt gebracht met aftrek van de voor dit doel ontvangen giften en legaten bij 
de CBB. Daarvoor zijn immers de giften, legaten en de stichting bedoeld.

 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 €           2015 €           2015 €           2014
Overige baten voor derden
Werk voor derden:
Opbrengsten derdenwerk 202.400  158.900
Bijdrage KB verenigingsdrukwerk 58.600  68.100
Opbrengst Proson 80.500  0
 341.500  227.000
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 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 
 €           2015 €           2015 €           2014
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 99.100 145.500 127.600
Onderhoud inventaris en apparatuur 11.500 2.500 3.000
Automatiseringskosten 20.900 38.000 36.700
Vervoerskosten 6.700 5.500 5.100
Reiskosten vrijwilligers* 25.800 30.000 30.000
Voorlichting 4.800 15.000 36.900
Porti 13.100 10.000 17.100
Belastingen 7.800 8.000 8.000
Telefoon en telecommunicatie 2.600 3.500 3.100
Accountantskosten 14.000 12.000 15.000
Diverse kosten 48.100 109.200 53.300
 254.400 379.200 335.800
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VASTSTELLING BEKNOPTE JAARREKENING 2015

Het financieel jaarverslag 2015 van de Vereniging CBB is goedgekeurd door het bestuur 
van de Vereniging CBB in haar vergadering op 23 maart 2016.

Het bestuur van de Vereniging CBB,

A. Noordergraaf, voorzitter

A.M. Verbaan-van den Heuvel, vicevoorzitter

R. Brouwer, penningmeester

J.C. Wietsma-Kluijfhout, secretaris

T.G. den Dulk-Hoffman, algemeen lid
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