
1

VERENIGING CBB

JAARVERSLAG  
& FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
         
Paul Krugerweg 39 

3851 ZH Ermelo

0341-56 54 99

WWW.CBB.NL
info@cbb.nl

 

IBAN rekening:   NL17 INGB 0000 5032 41 

De Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,  

is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40094076.



2 3

INHOUDSOPGAVE 

Inhoudsopgave ................................................................................................................................. 2

Voorwoord ......................................................................................................................................... 4

Grondslag en doelstelling ................................................................................................................ 6

Identiteit  ............................................................................................................................................ 6

Verslag van het bestuur van de Vereniging CBB .................................................................8

Corona .............................................................................................................................................. 10

CBB: producent met een missie .................................................................................................... 11

De CBB werkt samen ...................................................................................................................... 12

Audio ......................................................................................................................................13

                    CD-reproductie .............................................................................................................. 14

                    Nieuw ............................................................................................................................. 14

                    Vrijwilligers .................................................................................................................... 15

                    Jubilarissen .................................................................................................................... 15

Tekst & Reliëf .........................................................................................................................16

                    Boekenblad.................................................................................................................... 17

                    Themakisten .................................................................................................................. 18

                    Voelbare kaarten collectie ............................................................................................ 18

                    Nieuw ............................................................................................................................. 19

De CBB maakt communicatie voelbaar .............................................................................20

                    Portfolio ......................................................................................................................... 20

                    Opdrachtgevers ............................................................................................................. 21

                    Toegankelijk ziekenhuis ................................................................................................ 22

                    Ervaringsdagen musea ................................................................................................. 22

CBB internationaal ...............................................................................................................23

                    UBS ................................................................................................................................ 23

                    Samaritan's Purse ......................................................................................................... 24

                    Mission Evangélique Braille .......................................................................................... 24

                    Vlaanderen .................................................................................................................... 24

CBB collectie ..........................................................................................................................25

                    Abonnementen KB en CBB ............................................................................................ 26

                    Nieuw in de CBB-collectie ............................................................................................. 27

                    Klantenservice ............................................................................................................... 27

                    Consulenten ................................................................................................................... 28

                    Nieuw: digitaal lezen via eText ...................................................................................... 29

Bijzondere projecten ............................................................................................................30

                    Toegankelijk Kerkboek .................................................................................................. 30

                    Samenlezen ................................................................................................................... 30

                    ProCeed ......................................................................................................................... 31

                    Voelbare kinderbijbel .................................................................................................... 31

                    Printservice bladmuziek in braille ................................................................................ 31

Communicatie en voorlichting ............................................................................................32

                    www.cbb.nl .................................................................................................................... 32

                    www.Braille.nl ............................................................................................................... 33

                    www.Leesbutler.nl ......................................................................................................... 33

                    Mailings, advertenties en voorlichting .......................................................................... 34

De organisatie .......................................................................................................................35

                    Leden ............................................................................................................................. 36

                    Bestuur en directie Vereniging CBB .............................................................................. 36

                    Samenstelling personeel ............................................................................................... 36

                    Beloningsbeleid ............................................................................................................. 37

                    Ziekteverzuim ................................................................................................................ 37

                    Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen ...................................................... 38

                    AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ..................................................... 38

                    Opleidingen ................................................................................................................... 38

                    Personeelsbijeenkomsten ............................................................................................. 38

                    HRM ............................................................................................................................... 38

                    BHV ................................................................................................................................ 38

                    Klachten ......................................................................................................................... 39

                    Vervolg renovatie pand ................................................................................................. 39

                    Renovatie buitenterrein ................................................................................................ 40

Productie in cijfers ................................................................................................................41

Financieel jaarverslag 2020 .................................................................................................43

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ...................................................64



4 5

VOORWOORD

In dit jaarverslag staat vaak het woord ‘corona’. Het coronavirus zorgde er immers voor dat veel 

geplande activiteiten geen doorgang vonden of op een andere manier werden uitgevoerd. 

Op alle fronten had het virus een invloed op wat we deden: op onze aanwezigheid, op onze productie, 

op onze afspraken, op ons welbevinden. 

Vrijwilligers konden een periode niet komen inlezen, medewerkers werkten vaker thuis,  

beurzen of lezers thuis bezoeken ging niet, afspraken met klanten over nieuwe producten deden  

we vaak online.  Ondanks corona zijn toch alle prestatieafspraken gehaald; een compliment waard 

aan de medewerkers, maar vooral aan de vrijwilligers. 

Corona deed een beroep op onze creativiteit en op ons uithoudingsvermogen. 

Gelukkig is de CBB sterk. Financieel is de vereniging kerngezond; zij kan tegen een stootje. 

Maar ook inhoudelijk is zij ijzersterk. Haar missie om de wereld van blinden en slechtzienden te 

vergroten staat fier overeind en spreekt velen aan. Hierdoor is ook haar innovatiekracht groot.  

En zelfs in dit jaar verder ontwikkeld. We ontwikkelden nieuwe projecten: voor braillelezers,  

voor jeugdige lezers, voor opdrachtgevers. We gaven onze nieuwe huisstijl vorm, bereidden de komst 

van een tweede reliëfprinter en de bouw van een nieuwe studio voor en ontwierpen een collectie 

voelbare kaarten. 

We kijken ook steeds vaker over de grens. Daar is onze missie op haar meest mooie manier zichtbaar. 

Bijbels toegankelijk maken voor blinden en slechtziende mensen in het buitenland. We willen dat 

meer en meer gaan doen en merken dat daar oog voor is. 

Het bestuur van de CBB is dankbaar voor de zegen die rust, ook in dit coronajaar, op het werk van de 

CBB en haar samenwerking met andere organisaties. Zij bidt en hoopt dat dit ook de komende jaren 

nationaal en internationaal mag voortduren en bloeien. 

Mensen met een leesbeperking weten ons steeds beter te vinden. Ook steeds meer organisaties  

die hun bedrijf, pand, ruimte en informatie toegankelijk willen maken weten ons te vinden. 

Onze vrijwilligers komen graag naar ons toe, om in te lezen of om ons op een ander wijze te 

ondersteunen. We zijn er klaar voor om uit te breiden.  

Met een frisse huisstijl, een vernieuwd pand, een uitgebreid portfolio en een steeds bredere collectie  

zijn we klaar om een volgende stap te zetten.  

In dit jaarverslag leest u er alles over.

Namens het bestuur van de Vereniging CBB,

A. Noordergraaf, voorzitter
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GRONDSLAG EN DOELSTELLING

De CBB stelt vanuit een protestants-christelijke levensbeschouwing lectuur in passende  

leesvormen beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. De CBB houdt daarbij rekening  

met de brede opvattingen binnen de christelijke leefwereld en de kerkelijke verscheidenheid van  

het protestants-christelijke erf.  

In de statuten staat het als volgt:

 

Grondslag 

De vereniging staat op de grondslag van Gods Woord naar de uitlegging van de Drie Formulieren  

van Enigheid.

Doel 

1. De vereniging heeft tot doel: op basis van de in artikel 3 genoemde 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.

Identiteit

De grondslag en doelstelling van de vereniging en stichting hebben consequenties voor de organisatie 

en voor bestuursleden, directie en medewerkers. Om dit te kunnen blijven bewaken heeft het bestuur 

in 2020 het Identiteitsprofiel vastgesteld. Het doel van het identiteitsprofiel is om zowel bestuursleden 

van de CBB als ook personeelsleden te toetsen aan het profiel, zowel in aannamebeleid als in gedrag. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING CBB

Het bestuur is dankbaar voor de voorspoedige activiteiten van de CBB. Vernieuwing loopt als een  

rode draad door het jaar heen. Er zijn nieuwe producten gerealiseerd voor de doelgroepen,  

er zijn nieuwe technieken ingezet, er is in en om het pand veel vernieuwd, en we voerden een  

nieuwe huisstijl door.

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

zijn er redactiewerkzaamheden uitgevoerd en zijn vele lezers persoonlijk geholpen of geïnformeerd. 

Het bestuur is hen dankbaar voor al het werk dat zij doen voor de CBB en voor de doelgroep blinden 

en slechtzienden.

In 2020 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 het Identiteitsprofiel vastgesteld en ingevoerd in de 

organisatie.

Als gevolg van de coronamaatregelen bleek het helaas niet mogelijk om de jaarlijkse fysieke 

ledenvergadering te houden. In plaats daarvan heeft het bestuur de leden schriftelijk en digitaal 

geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen en buiten de CBB van het afgelopen jaar, uiteraard in de 

gewenste leesvorm. 

Leden konden aangeven dat men akkoord ging met de vaststelling van de jaarrekening 2019 en 

konden een stem uitbrengen op de herbenoeming van de heer A. Noordergraaf. De leden zijn 

akkoord gegaan met zijn benoeming voor een derde en laatste zittingsperiode van vier jaar.  

De leden zijn ook akkoord gegaan met de vaststelling van de jaarrekening 2019.

Het bestuur is er dankbaar voor dat kerkelijke instellingen, verenigingen, (internationale) organisaties 

en bedrijven de CBB vinden en inzetten om lectuur en informatie toegankelijk te maken voor  

mensen met een leesbeperking. Het bestuur is ook dankbaar voor de samenwerking met de 

Koninklijke Bibliotheek, Bibliotheekservice Passend Lezen en Dedicon. Door een efficiënte 

samenwerking zijn er mooie projecten geïnitieerd en tot stand gekomen, mede dankzij de subsidie 

van de Koninklijke Bibliotheek.

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

professionele inzet en betrokkenheid om lectuur en informatie toegankelijk te maken voor iedereen 

die niet, of niet meer, op de gebruikelijke manier kan lezen. Door de beperkende maatregelen a.g.v. 

het coronavirus, was dit niet altijd makkelijk, maar we zijn dankbaar dat er ondanks deze beperkingen 

veel moois tot stand is gebracht.

Het bestuur heeft opdracht verleend voor de controle van de jaarrekening 2020 aan  

Van Ree Accountants.

Het bestuur van de Vereniging CBB:

De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg - voorzitter

Mevrouw drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ede - 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, 25 februari 2021 
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CORONA 

2020 stond in het teken van Covid-19. De beperkende maatregelen als gevolg van dit virus hadden 

en hebben nog steeds een grote impact. Voor de CBB betekende het dat we in het voorjaar tijdelijk 

moesten stoppen met het vrijwilligerswerk en dat medewerkers de oproep kregen om thuis te gaan 

werken. Het inlezen in onze studio’s in Ermelo en Sneek kwam stil te liggen en de consulenten konden 

geen oudere lezers meer bezoeken om te vertellen over de lectuurvoorziening en de CBB.

Ondanks dit alles hebben we in 2020 de werkzaamheden in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek 

kunnen uitvoeren. Het inleeswerk van kranten en tijdschriften werd voor een groot deel opgevangen 

door vrijwilligers met een thuisleesdienst. Ook de braille- en grootletterlezers konden we gelukkig 

blijven bedienen. Juist in deze tijd waarin veel mensen zich eenzaam voelen, vinden we het heel 

belangrijk dat onze lezers hun lectuur in de gewenste leesvorm kunnen ontvangen. 

Vanaf half mei was het weer mogelijk om de studio’s te openen. In het pand zijn verschillende 

maatregelen getroffen en vastgelegd in een coronaprotocol zodat vrijwilligers en medewerkers op een 

veilige manier hun werk te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan een looproute, het ontsmetten van de 

handen bij binnenkomst en extra ontsmetting van de studio’s na elke leesbeurt. Doordat het inlezen 

in het voorjaar stillag, liepen we een achterstand op bij het inlezen van boeken. Dankzij extra inzet van 

de vrijwilligers hebben we dit  kunnen inhalen. 

Om blinden of slechtzienden een hart onder de riem te steken, hebben we een collectie voelbare 

wenskaarten ontwikkeld met nieuwe technieken. De afbeeldingen op de kaarten zijn voelbaar 

gemaakt en de tekst is in braille. De kaarten zijn mooi voor mensen die niet op de normale manier 

kunnen lezen en zijn ook nog eens mooi om te zien.  

Helaas is een aantal sectoren zwaar getroffen door het coronavirus, waardoor de toegankelijkheid in 

de verdrukking is gekomen. Hierdoor konden internationale en nationale opdrachten niet doorgaan, 

zoals het toegankelijk maken van musea.

Zolang we in deze coronacrisis zitten, is het onzeker wat de toekomst brengt. Maar we weten één 

ding zeker: we blijven ons van harte inzetten om prestatieafspraken te halen, nieuwe producten te 

ontwikkelen en onze lezers optimaal van dienst te zijn.

CBB: PRODUCENT MET EEN MISSIE
 

Volwaardig meedoen in de maatschappij. Altijd kunnen lezen. Ook als je blind of slechtziend bent 

of als je door een aandoening niet goed kunt lezen. De CBB produceert lectuur zoals boeken en 

tijdschriften in braille, grootletter, digitaal en in gesproken vorm voor iedereen met een leesbeperking. 

Want iedereen moet kunnen blijven lezen. Daar zetten we ons dagelijks voor in.

We produceren voor de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen en daarnaast ontwikkelen en 

beheren we een eigen aanvullende collectie met Bijbels en christelijke lectuur. Dit aanbod komt tot 

stand op basis van wensen, actualiteit en christelijke verscheidenheid.  

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. 

Het recht om te kunnen lezen beperkt zich niet tot boeken en tijdschriften. We maken ons ook 

sterk voor toegankelijkheid in bredere zin. Bijvoorbeeld voor toegankelijke bedrijfsinformatie, 

panden, musea, ziekenhuizen en zorgcentra. Steeds meer maken we informatie toegankelijk voor 

opdrachtgevers zoals bedrijven, stichtingen en organisaties. Ons nieuwe portfolio laat een grote 

variatie aan mogelijkheden zien.

Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland zijn we in toenemende mate actief. We willen 

meewerken aan het verspreiden van Bijbels in braille wereldwijd zodat overal blinden en 

slechtzienden toegang hebben tot de Bijbel.  

De CBB kreeg eind 2019 een nieuwe huisstijl: een nieuw logo, nieuwe huisstijlkleuren en een frisse 

uitstraling. Deze huisstijl is gedurende 2020 doorgevoerd in alle uitingen tot en met in oktober de 

eigen website: www.cbb.nl.
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DE CBB WERKT SAMEN

De CBB werkt 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. 

In 2020 is een prijsvergelijkingsonderzoek CBB-Dedicon afgerond. De resultaten hiervan zijn 

onderwerp van gesprek tussen de ketenpartners en met de Koninklijke Bibliotheek met het oog 

op de toekomst. Het bestuur heeft toestemming gegeven om mee te werken aan een al dan niet 

gezamenlijke oplossing, mits niet in strijd met de identiteit van de CBB.

De CBB is als bestuurslid bij de Braille Autoriteit nauw betrokken bij de ontwikkeling van braille.  

Er is samenwerking en afstemming met organisaties in het veld van onze doelgroep.  

Zo is de CBB in 2020 onderdeel geworden van het Jeugdoverleg. Dit overleg vindt plaats tussen de 

Koninklijke Bibliotheek, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, Bibliotheekservice Passend Lezen, 

Bartiméus en Visio. In dit overleg komen bijvoorbeeld onze projecten Samenlezen en Themakisten 

aan de orde. De specificaties van deze innovaties worden afgestemd in het Jeugdoverleg. 

AUDIO 

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

Vrijwilligers lezen de teksten in, in een van de professionele opnamestudio’s van de CBB in Ermelo  

en Sneek of thuis op een zogenaamde ThuisLeesDienst (TLD). Voor de reproductie van de ingesproken 

lectuur maakt de CBB gebruik van drie robotgestuurde reproductiesystemen.  

De Koninklijke Bibliotheek kende de CBB subsidie toe voor o.a. de productie van boeken (300.000 

minuten), kranten/tijdschriften (53.500 minuten) en maatwerk (10.500 minuten).  

Voor de Oogvereniging en de NCB is een bedrag beschikbaar gesteld voor het produceren van 

passende lectuur, een gedeelte van dit bedrag is niet gebruikt. Ondanks het feit dat de CBB door 

corona twee maanden gesloten was, zijn alle aantallen binnen de prestatieafspraken gehaald.  

In totaal zijn er 305.901minuten (ruim 5.098 uur) geleverd, verdeeld over 669 titels (160.091 pagina’s). 

Er zijn 23 Friese titels geleverd (177 uur).

De grafiek laat een licht stijgende lijn zien in de opdrachten van de Koninklijke Bibliotheek, door extra 

opdrachten en verruiming van de criteria voor maatwerk. De productie voor derden is gedaald omdat 

we geen boeken meer inlezen voor Dedicon. De productie voor de eigen collectie is stabiel gebleven.
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CD-reproductie 

De daling in de cd-reproductie is in 2020 doorgezet, maar is minder extreem dan in  voorgaande 

jaren. De daling wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt door maatwerk voor derden.  

Er wordt steeds vaker gevraagd om alternatieve uitlevermethodes zoals een QR-code.  

Ook de distributieserver i.c.m. de Dolphin Easy Reader app wordt vaak gebruikt. 

De verwachting is dat de daling langzaam door zal gaan. Wel blijft er behoefte aan een eenvoudige 

manier van afspelen van content. Hiervoor ontwikkelen we bij de CBB een eenvoudige internet 

Daisy-speler die zonder cd’s werkt. De verwachting is dat deze in de loop van 2021 kan worden 

gepresenteerd.

Nieuw

• In 2020 startte de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe studio. Studio 11 zal vanaf april  

 2021 worden ingezet.

• In een unieke samenwerking met uitgeverij De Ramshoorn zijn zeven boeken van de   

 Ramshoorn op cd gezet als luisterboek. De boeken zijn geproduceerd als luisterboek in  

 mp3 formaat en zijn in een hogere audio-kwaliteit geleverd.

• Er lopen gesprekken met New Faith Network, een online platform voor christelijke films,   

 series en luisterboeken, en met uitgeverij Scholten voor het inlezen en omzetten van  

 Daisy- en luisterboeken.

Vrijwilligers

In 2020 hebben 110 mensen belangstelling getoond om 

inlezer te worden bij de CBB in Ermelo. Voor de studio in 

Sneek hadden 15 mensen belangstelling. In Ermelo zijn 79 

mensen uitgenodigd om een stemtest te komen doen; er 

zijn uiteindelijk 13 mensen ingestroomd voor boeken en 4 

voor tijdschriften. In Sneek hebben 8 belangstellenden een 

stemtest gedaan. In 2020 zijn in Ermelo 10 inlezers  

gestopt. In 2021 zullen we via een vernieuwde website  

www.testjestem.nl en regionale advertenties weer op zoek 

gaan naar nieuwe inlezers.

Jubilarissen

Er waren 6 inlezers die 12,5 jaar inlezer zijn, 1 vierde een 20 jarig-jubileum en 1 zelfs een  

35 jarig-jubileum. De jubilarisbijeenkomst is vanwege corona verplaatst naar 2021; de eerstvolgende 

vrijwilligersavond zal plaatvinden in 2022. Op 7 december was de jaarlijkse dag van de vrijwilliger. 

Gezien het bijzondere jaar hebben we hier extra aandacht aan gegeven d.m.v. een attentie.  

De vrijwilligers hebben dit erg gewaardeerd. 
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TEKST & RELIËF

De afdeling Tekst verzorgt de productie, reproductie en distributie van informatie en lectuur in  

braille, reliëf, in grootletter en in digitale vorm. De KB kende subsidie toe voor kranten en tijdschriften 

voor 3.360.000 braille pagina’s, 415.000 grootletterpagina’s, 350 uploads en 425 distributies  

digitaal tekst. Voor het maatwerk was een subsidie beschikbaar voor 23.500 braille pagina’s en  

200 grootletterpagina’s. Deze aantallen zijn niet helemaal gehaald (20.037 en 172). 

De grafiek van de productie van braille over afgelopen jaren laat zien dat de opdrachten van de 

Koninklijke Bibliotheek in 2019 in lijn liggen met de jaren daarvoor. De productie van braille voor  

de CBB-collectie daalt sinds 2017. Vanuit de klanten is er minder vraag naar braille-uitgaven in en  

uit de collectie.

De productie van grootletter is weer op het niveau van 2018 na de piek van vorig jaar.  

Met ZedAi, een productiewijze waardoor er aanvullende leesvormen gerealiseerd kunnen  

worden zonder grote meerkosten, proberen we dit niveau vast te houden.

Boekenblad

Het Boekenblad, ingediend als ‘project redactietijdschrift nieuwe gedrukte boeken’ informeert klanten 

van Passend Lezen over nieuwe boeken die uitkomen in Nederland. De inhoud is een bundeling van 

boekinformatie en recensies uit NRC, Trouw en Volkskrant. Op basis van deze selectie kunnen klanten 

aangeven welke boeken ze graag  in braille en grootletter opgenomen zouden zien worden in de 

collectie van Passend Lezen. Gedurende een halfjaar verscheen het Boekenblad tweewekelijks  

waarna een lezersonderzoek volgde. Het Boekenblad was een succes, het aantal lezers stabiliseerde 

eind 2020 op zo’n 40 braillelezers en 70 grootletterlezers en kreeg een gemiddeld cijfer van 7,5. 

Hierom is besloten om de pilot voort te zetten tot eind december zodat het daarna moeiteloos 

opgenomen kon worden in de reguliere productie. 
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Nieuw

• Voor Spaanstalige landen is een toegankelijke kalender geproduceerd. Deze kalender bevat  

 maanden en dagen, korte Bijbelteksten in braille en elke maand een kleurenfoto van hoge  

 kwaliteit. Hierdoor is het een product wat het hele gezin kan gebruiken. Juist uitgaven zoals   

 deze laten goed zien hoe belangrijk het is dat er wereldwijd organisaties zijn die zich inzetten  

 voor toegankelijke informatie. 

• Groots is de productie van 60 Spaanse Braillebijbels voor het Bijbelgenootschap in Mexico   

 waar eind 2020 een begin mee werd gemaakt.

• Voor de ingebruikname van een tweede reliëfprinter en een nieuwe lakrobot zijn    

 voorbereidingen getroffen in het pand: ruimtes zijn klaargemaakt en afgewerkt.

Themakisten

Basisscholen kunnen gebruikmaken van zogenaamde themakisten, met materialen rondom een 

bepaald thema. Tot nog toe was deze mogelijkheid er niet voor kinderen met een visuele beperking. 

Daarom is de CBB in samenwerking met Passend Lezen het project Themakisten gestart.  

In overleg met de scholen van Visio en Bartiméus worden themakisten ontwikkeld met tactiele 

producten. In 2020 is subsidie toegekend voor dit project. In 2021 zal het project van start gaan.

Voelbare kaarten collectie

De Canon reliëfprinter werd volop ingezet om de collectie kaarten uit te breiden. Dat resulteerde in 

een prachtige voelbare collectie blinddruk en reliëfkaarten, voor elke gelegenheid en elke doelgroep. 

In totaal werden 176 blinddrukkaarten, 188 reliëfkaarten en 18 kerstkaartensets verkocht.  

Voor onze doelgroep maakten we gratis kaarten om hen een hart onder de riem te steken in 

coronatijd: daarvan werden er maar liefst 785 aangevraagd. Toppers uit het kaartenassortiment zijn 

de gefeliciteerd kaart met oranje ballon en met de verjaardagstaart, de beterschapskaart met de tulp 

en de vormkaart kerst lint. 

Eveneens een hardloper in de verkoopcollectie is onze braille grootletter kalender 2021:  

deze is 847 verkocht. Er is ook een Vlaamse editie gemaakt. Ook de bureauagenda en de zakkalender 

deden het goed: deze werden respectievelijk 158 keer en 65 keer verkocht.

BETERSCHAPHARTELIJK GEFELICITEERD!

fijne feestdagen

FIJNE FEESTDAGEN

HARTELIJK GEFELICITEERD

Zetmachine

Canon reliëfprinter
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DE CBB MAAKT COMMUNICATIE VOELBAAR

De Canon reliëfprinter draaide een volwaardig eerste jaar waardoor steeds meer  

inclusieve toepassingen en oplossingen konden worden geleverd aan opdrachtgevers.  

Er zijn vele mogelijkheden om informatie toegankelijk te maken die ook visueel aantrekkelijk is  

voor mensen zonder visuele beperking. Hiervoor is een mooie bedrijfsfilm gemaakt door Canon:  

https://youtu.be/EEZCgF-DDwo

Portfolio

In vergelijking met eerdere jaren zijn er in 2020 minder portfolio’s verstuurd via het formulier op de 

website www.braille.nl. Veel organisatie hebben al een portfolio van ons in huis en voor een deel  

was door corona het thema toegankelijkheid bij bedrijven niet de eerste prioriteit. Met blogs en 

nieuwsberichten via sociale media hebben we de aandacht gevestigd op de mogelijkheden die we 

 opdrachtgevers kunnen bieden. Vooral de informatie over de voelbare kaarten is veel gelezen 

en leidde veel mensen naar onze webwinkel de Leesbutler. Vanwege corona zijn er geen beurzen 

doorgegaan waar we opdrachtgevers konden ontmoeten. In 2020 is een nieuw portfolio ontwikkeld 

op basis waarvan in 2021 de website vernieuwd zal worden en aangepast zal worden aan de nieuwe 

huisstijl.

Opdrachtgevers

Voor veel bedrijven, verenigingen  

en organisaties is in 2020 informatie 

omgezet in braille, reliëf, in grootletter, 

in digitale en gesproken vorm.  

Dat betrof onder andere visitekaartjes 

en aluminium naambordjes met 

braille; een stationsplattegrond;

een instructieboekje voor een 

vliegmaatschappij; kieslijsten voor 

Procura; tekeningen; informatiesheets 

en programmaboekjes voor 

verschillende musea, en we maakten 

speciale kaarten, stickers en alfabetten. 

In 2020 zijn voor het derdenwerk 

algemene voorwaarden opgesteld.

Uit de grafieken blijkt dat het aantal 

unieke opdrachtgevers stijgt,  

maar dat de opbrengsten dalen.  

Van de 127 opdrachtgevers waren er 

30 audio en 97 tekst. 

De dalende opbrengsten bij audio zijn 

vooral een gevolg van het wegvallen 

van het inlezen van boeken voor 

Dedicon.  

In het algemeen zijn de gedaalde 

opbrengsten te wijten aan het 

wegvallen of uitstellen van grotere 

opdrachten i.v.m. corona.

Opbrengst derdenwerk Tekst & Reliëf

Opbrengst derdenwerk Audio

Aantal opdrachtgevers derdenwerk
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Toegankelijk ziekenhuis

Het ideaalbeeld voor alle partijen die zich inzetten voor mensen met een visuele beperking is een 

Nederland dat in alle facetten toegankelijk is. In dat opzicht is nog veel te doen. Als showcase hebben 

de CBB, Bartiméus fonds, Bartiméus, de Oogvereniging en Accessibility een project gedaan om een 

ziekenhuis toegankelijk te maken: ‘Meest toegankelijk ziekenhuis’. In dit project is het Diakonessenhuis 

in Zeist door de betrokken partijen beoordeeld op toegankelijkheid. Dit heeft een rapport opgeleverd 

met adviezen om het ziekenhuis toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. 

Een advies waar de CBB mogelijk mee verder kan is het inrichten van een loket waar patiënten  

terecht kunnen om hun informatie om te laten zetten naar een leesvorm naar keuze.

Ervaringsdagen musea

Door stichting Oren en Ogen Tekort zijn we benaderd om een bijdrage te leveren aan een 

museumcampagne. De campagne is erop gericht om musea te informeren en enthousiasmeren  

over de mogelijkheden rondom toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking.  

In 2020 hebben we hiervoor informatie, braille-brieven en braille-alfabetjes aangeleverd.  

De stichting vraagt om mee te doen aan 12 ervaringsdagen. Vanwege corona is dit doorgeschoven 

naar 2021.

CBB INTERNATIONAAL 

De CBB wil graag haar identiteit, kennis en expertise inzetten om ook in het buitenland informatie 

toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. Het opbouwen van contacten in het buitenland 

vraagt tijd, geduld en aanhoudende inzet, maar deze beginnen zich steeds meer uit te betalen.  

Juist in het buitenland is onze missie mooi zichtbaar: waar in Nederland de leesvoorziening prima 

geregeld is, is er in het buitenland niet altijd veel lectuur in passende leesvormen voorhanden.  

En zeker Bijbels zijn nog niet overal in braille beschikbaar. Met de steun van donateurs willen we 

steeds meer Bijbels in braille produceren voor buitenlandse Bijbelgenootschappen.

UBS

In 2020 is veel geïnvesteerd in relaties met buitenlandse partners. Er zijn overleggen geweest met 

United Bible Societies (UBS) om te onderzoeken welke projecten gezamenlijk opgepakt kunnen 

worden. Door een bijdrage van de Stichting Vrienden van de CBB van maximaal 50% van de 

productiekosten kunnen projecten opgepakt worden waar anders niet voldoende geld voor 

beschikbaar was. Hieruit voortkomend produceert de CBB 60 Spaanstalige Braillebijbels voor het 

Mexicaans Bijbelgenootschap, en 1000 fotokalenders met braille voor het Bijbelgenootschap van 

Costa Rica. Zonder de bijdrage van de Stichting zouden deze opdrachten niet mogelijk zijn geweest. 

Verder zijn afspraken gemaakt voor de toekomst. In overleg met het Nederlands Bijbelgenootschap 

en UBS zullen in 2021 nieuwe projecten worden geselecteerd om op te pakken. 

 

Het Nederlands Bijbelgenootschap kan ook 

een deel van het benodigde bedrag voor deze 

projecten doneren. De voelbare peuterbijbel die 

de CBB in productie neemt, heeft interesse in 

het buitenland gewekt, waaronder bij UBS. Het 

boekje zal worden vertaald, in eerste instantie 

naar het Engels. Mogelijk zal het in de toekomst 

in meerdere talen worden uitgevoerd, aangezien 

wereldwijd verschillende Bijbelgenootschappen 

hebben aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.

Reliëfkunstwerk in de hal van de CBB
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Samaritan’s Purse

Als gevolg van corona zijn verschillende projecten blijven liggen. In samenwerking met Samaritan’s 

Purse zou worden gewerkt aan een Bijbelstudieboekje voor kinderen, met voelbare afbeeldingen 

 en braille. Omdat Samaritan’s Purse alle focus legt op noodhulp rondom corona, en omdat testen 

 van de gemaakt prototypes nu niet mogelijk is, ligt dit project stil. Het is onbekend wanneer dit  

weer opgepakt kan worden.

Mission Evangélique Braille

In samenwerking met Mission Evangélique Braille (MEB) zou worden gewerkt aan het bevoorraden 

van inclusieve scholen en blindenscholen in zes Franstalige Afrikaanse landen met brailleboeken  

en tactiel materiaal voor het onderwijs. Ook dit project is on hold gezet. 

Vlaanderen

Zodra het mogelijk is gaan we verder in gesprek met producenten in België  -Transkript, Luisterpunt, 

Blindenzorg Licht en Liefde- om te bespreken hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven.

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. Klanten en lezers worden over ontwikkelingen  

van de CBB-collectie op de hoogte gehouden via o.a. websites, nieuwsbrieven, advertenties en 

beurzen. Onze klantenservice helpt lezers met het maken van een keuze of met een bestelling.  

Onze consulenten staan in de startblokken om lezers te helpen met luisterapparatuur, streaming  

of persoonlijke ondersteuning. Onze collectie is te vinden in de catalogus en op de website  

www.leesbutler.nl.

Voor het eerst in vijf jaar bereikten we het hoogst aantal lezers van christelijke lectuur van de  

collectie van de CBB (boeken, kranten en tijdschriften), namelijk 1639. Dit komt voornamelijk door 

meer aandacht voor en meer berichtgeving over de eigen collectie. In werkelijkheid zijn er nog  

meer lezers; de klanten die geen post willen ontvangen zijn niet meegeteld.
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Abonnementen KB en CBB

Het totaal abonnementen gesproken 

bij de CBB is gestegen van 1017 naar 

1039.  

Het aantal abonnementen in 

gesproken vorm op Daisy-cd van 

de collectie van de CBB (inclusief 

tijdschriften derden) is licht gestegen 

waar de productie voor de KB juist 

licht gedaald is.  

Dezelfde trend is te zien bij de 

streaming-abonnementen. Alleen 

hier is de groei van de  

streaming via de KB-productie (plus 

127) aanzienlijk ten opzichte van een 

lichte daling met  

22 in streamingabonnementen bij de 

CBB.

Het aantal abonnementen bij de 

CBB in braille en grootletter is vrijwel 

gelijk gebleven en komt uit  

op 165. Bij de productie voor de KB 

is er echter een ruimte stijging te 

zien met meer dan 100 naar  

958. De stijging komt met 

name door het aantal 

grootletterabonnementen. 

Bij de CBB  is de daling van 

grootletterabonnementen 

gecompenseerd door enkele extra 

brailleabonnementen.

Tijdschriften abonnementen grootletter

Tijdschriften abonnementen braille

Tijdschriften abonnementen gesproken
Nieuw in de CBB-collectie

• Glossy Corrie

• Dansen in de sneeuw (voor advent en kerst)

• Belaân met smart en hoon (Pasen)

• De Stem van Grave

• Adem in ons

• Kijken en luisteren naar Jezus

• De zekerheid van de zaligheid

• 56 voelbare kaarten

• Bureau-agenda 2021

• Braille-grootletterkalender 2021

• Een gevoelige snaar

• Dag in Dag uit 2021 dagboek

• Een handvol koren 2021

• Filippus dagboek 2021

• Dagboek Bij het geopende woord 2021 

• De zeven zussen magazine

• Bijbelvast

• Zakkalender 2021 met maandag als eerste dag

• Zakkalender 2021 met zondag als eerste dag

• Petrus; #Dankbaar

• Kind en Evangelie

• Alle Volken

• BEAM

• Kerst-cd door de CBB zelf samengesteld

Klantenservice

De afdeling klantenservice is sinds 1 juni 2019 in bedrijf. De drie medewerkers bemensen de receptie 

en helpen klanten via telefoon en mail met vragen over de collectie, over passende leesvormen,  

over bestellingen en over de CBB en haar dienstverlening.  

In 2020 werden 4698 telefoontjes geregistreerd. 

226 telefoontjes werden afgebroken; dat betekent dat ze binnenkwamen buiten werktijden of als 

de klantenservice al in gesprek was. De telefoon werd gemiddeld na 12 seconden opgenomen en 

gemiddeld duurde een telefoongesprek 2,5 minuut. Veel vragen gingen over bestellingen:  
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het plaatsen van een bestelling, de levertijd, of problemen met een bestelling. 

Begin 2020 heeft een klantonderzoek plaatsgevonden waar uiteindelijk 43 lezers aan meededen.  

De klanten gaven aan tevreden te zijn over dienstverlening, de collectie, de kwaliteit van de  

producten en de prijzen. Er is vervolgonderzoek nodig om meer specifiek verbeterpunten en  

wensen te achterhalen.

Consulenten

De CBB kan sinds 2019 vrijwillige consulenten inzetten om (potentiële) lezers te ondersteunen en  

om de leesvoorziening en de CBB te promoten. 

In de eerste helft van 2020 is het project ‘Pilot Consulenten Passend Lezen’ afgerond.  

In eerste instantie zou het een samenwerking zijn tussen de CBB, Dedicon, BPL, Optelec en Solutions 

Radio. Uiteindelijk is de CBB alleen verder gegaan, in een afgeslankte vorm. Er is wel sprake van 

afstemming met BPL, en Optelec en Solutions Radio hebben demonstratiemateriaal geleverd.  

Eind 2021 is een aanvraag gedaan voor de opbouw van een breder consulentennetwerk.  

Deze aanvraag is goedgekeurd door de KB en daarnaast draagt ook de Stichting Vrienden van  

de CBB 30% bij in de kosten.

De opleiding van consulenten moest verschillende keren worden uitgesteld. Uiteindelijk vond in het 

voorjaar een digitale training plaats en konden in het najaar van 2020 toch negen nieuwe consulenten 

worden opgeleid. Helaas waren de mogelijkheden voor de inzet beperkt. Juiste de beoogde doelgroep, 

de ouderen met een leesbeperking, is kwetsbaar. Bezoekjes waren daardoor nauwelijks mogelijk.  

Wel is van de gelegenheid gebruikgemaakt om alle benodigde materialen te produceren en 

organiseren voor als consulenten er wel weer op uit mogen, naar lezers, naar verenigingen,  

naar beurzen. In 2021 hopen we de werving, training, ontmoeting en inzet van onze consulenten 

verder op te pakken.

Nieuw: digitaal lezen via eText

Met eText is het mogelijk om kranten en tijdschriften als digitale tekst te ontvangen en te lezen via de 

app Dolphin EasyReader. In de app zijn verschillende toegankelijkheidsopties om de tekst te vergroten 

en het contrast aan te passen. 
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De vervolgstap is het opzetten van een collectie van 100 samenlezen boekjes op Braille-A niveau  

(voor beginnende lezers). Dit gaat naar verwachting ruim vier jaar in beslag nemen.  

Om de uitleen mogelijk te maken zijn er aanpassingen in de systemen van BPL en de CBB nodig.  

Dit kan grotendeels meegenomen worden in het project ProCeed.

ProCeed

De inrichting van de digitale infrastructuur tussen BPL, Dedicon en CBB is een technisch project, 

genaamd Proceed, waarin de data van de drie organisaties ontkoppeld worden maar wel beschikbaar 

zijn als dit nodig is. Dat betekent dat data omgezet moet kunnen worden in een format dat vanuit 

BPL naar CBB en Dedicon gestuurd kan worden en dat er ook data retour ontvangen moet kunnen 

worden. Voor de CBB is dit systeem van belang voor onder andere het kunnen uitlenen aan klanten 

van de Samenlezen boekjes en themakisten. De bouw gaat in 2021 van start en zal waarschijnlijk in 

2022 gereed zijn.

Voelbare peuterbijbel

Het is voor het eerst dat we een Bijbel toegankelijk willen maken voor blinde en slechtziende 

kinderen. De technische mogelijkheden zijn nu zover dat we 

een mooie combinatie kunnen maken tussen voelen, horen 

en lezen. We willen starten met het omzetten van Mijn Kleine 

Peuterbijbel (kartonnen uitvoering) naar een hybride variant in 

reliëf, braille, grootletter en voorzien van audio. De NBG draagt 

bij in de totstandkoming van de uitgave met een vergoeding van 

de productiekosten, de stichting betaalt de reproductiekosten. 

Begin 2021 start de realisatie van het project. Voor zover 

mogelijk laten we de productie gelijk lopen met de eventuele 

ontwikkeling van een variant voor het buitenland.

Printservice bladmuziek in braille

De Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten wil graag bladmuziek toegankelijk maken voor 

blinden en slechtzienden, voor recreatief gebruik, bijvoorbeeld koorleden. De CBB werkt hier graag 

aan mee. Dat betekent dat straks muzieknotaties in braille gaan afdrukken en inbinden bij de CBB. 

Hiervoor richten we een betaal- en printproces in. De voorbereiding hiervoor vond voor een groot 

deel plaats in 2020.

BIJZONDERE PROJECTEN

De CBB is trots op alles wat zij maakt. Toch zijn er altijd producten of projecten die net wat extra 

aandacht verdienen. Omdat ze laten zien hoe creatief en innovatief we zijn, die  bijzonder zijn  

voor een bepaalde doelgroep of simpelweg omdat ze nieuw of juist hard nodig zijn.

Toegankelijk Kerkboek

Voor mensen met een visuele beperking kan het meedoen met de kerkdienst 

wel eens een technische uitdaging zijn. Met hulp van de doelgroep en 

stichting Helpende Handen heeft de CBB het digitaal Toegankelijk Kerkboek 

ontwikkeld. Daarmee is het mogelijk om alvast thuis op een digitaal 

‘psalmbord’ de benodigde Bijbelteksten en psalmen op te zoeken. Deze staan 

vervolgens digitaal klaar voor gebruik voor de volgende kerkdiensten. Het 

Toegankelijk Kerkboek werd vanaf juni 2020 aangeboden worden aan de 

doelgroep. De promotie, waaronder een presentatie aan de doelgroep zelf, 

is in 2020 vanwege corona beperkt gebleven tot enkele nieuwsberichten. 

Dit project is tot stand gekomen dankzij steun van het Deputaatschap van Bijzondere Noden, 

de Gereformeerde Bijbelstichting, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, 

Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Samenlezen

Samen lezen lukt niet altijd wanneer kind of ouder een visuele beperking heeft. Om samenlezen toch 

mogelijk te maken was er het project ‘Onderzoek samenlezen collectie’ waarin onderzocht werd hoe 

een boekje ingericht moest worden om samen lezen mogelijk te maken. Er zijn prototypes gemaakt 

die getest zijn in de doelgroep. In de boekjes is een combinatie 

van braille, grootletter, voelbare afbeeldingen en audio gebruikt. 

Het testen van de prototypes was een mooi voorbeeld van goede 

samenwerking tussen verschillende partijen. Vanuit bijna alle 

partijen die betrokken zijn bij het Jeugdoverleg zijn testpersonen 

aangedragen. De testpersonen waren erg enthousiast over de 

prototypes. Op basis van de testen konden de definitieve eisen 

voor de Samenlezen Collectie worden vastgelegd.
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COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

De afdeling Marketing, Communicatie en Klantenservice is ondersteunend aan de doelstellingen van 

de CBB. Door optimale klantbediening en het geven van bekendheid aan het bestaan,  

de dienstverlening, producten en projecten van de CBB wil zij nieuwe klanten (lezers en 

opdrachtgevers) werven. Daarvoor maakt zij gebruik van websites, nieuwsbrieven, mailings, 

advertenties in (christelijke) bladen en kranten en voorlichtingsactiviteiten en natuurlijk door de inzet 

van de klantenservice en de consulenten (zie ook pagina 28/29).

WWW.CBB.NL

In oktober 2020 ging de nieuwe website live. www.cbb.nl kreeg een nieuw ontwerp in de nieuwe 

huisstijlkleuren. Vanaf toen werd ook het aantal bezoekers bijgehouden. Sinds half oktober zijn er 

1822 bezoekers geweest die samen 5630 pagina’s bezochten. De best bezochte pagina’s zijn naast  

de homepage, de contactpagina, de pagina Lezen en Over de CBB. De doneerpagina, waarop voor  

het eerst de donatieknop te vinden is, is 91 keer gevonden. 

WWW.BRAILLE.NL

De website braille.nl, gericht op toegankelijkheid voor bedrijven, zal in 2021 worden vernieuwd  

en aangepast aan de nieuwe huisstijl. Het nieuwe portfolio zal hiervoor de basis zijn.  

Deze website biedt nu nog geen statistieken.

WWW.LEESBUTLER.NL

Op de website leesbutler.nl is sinds oktober 2019 (ook) de CBB-collectie te bestellen.  

De website ‘delen’ we met Dedicon en dat geldt ook voor de dienstverlening daaromheen.  

Uit de statistieken blijkt dat bijna 10.000 bezoekers de website hebben bezocht afgelopen jaar en dat 

zij samen 73.841 pagina’s met producten bekeken. Omdat het bouncepercentage vrij laag is, kunnen 

we voorzichtig concluderen dat veel bezoekers vinden wat zij zoeken. Op nummer 1 van de best 

bezochte pagina’s staat de winkelwagen; dat is een goed teken. Ook blijkt dat de kaarten gewild zijn, 

maar dat uit de zoekomschrijving blijkt dat het loont als we deze groep beter vindbaar gaan maken. 
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Mailings, advertenties en voorlichting

De collectie van de CBB is opgebouwd uit verkoopuitgaven en abonnementen in passende 

leesvormen. Deze reproductie is erg kostbaar en zou zelfs onbetaalbaar zijn voor mensen  

met een leesbeperking als zij dit zelf zouden moeten betalen. Daarom wordt voor deze uitgaven  

een vergoeding gevraagd die nooit meer is dan de normale uitgave.  Via mailings naar donateurs  

en kerken, maar ook naar uitgeverijen en christelijke organisaties zoeken we bijdragen om de 

christelijke collectie in stand te houden en verder te ontwikkelen. Via advertenties en (gratis) 

stopperadvertenties in de christelijke tijdschriften en kranten die we omzetten vestigen we de 

aandacht op onze dienstverlening. Vanwege corona zijn er nauwelijks voorlichtingsactiviteiten  

en beursdeelnames geweest. 

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 2020 als volgt uit:

LEDEN

BESTUUR

ALGEMEEN DIRECTEUR

HRM (EXTERN)

FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE

ICT & FACILITAIRE 
ZAKEN

AUDIO TEKST

MARKETING, 
COMMUNICATIE  

& KLANTENSERVICE

DIRECTIESECRETARIAAT



36 37

Leden

De Vereniging CBB had aan het eind van het verslagjaar 2020 348 leden (in 2019 378 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 2020 als volgt:

De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg

Mevrouw drs. A.M. Verbaan-van den Heuvel uit Ede

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

Mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout uit Zwolle

Mevrouw T.G. den Dulk-Hoffman uit Den Haag

De heer ing. G.J. Cornet RI

De heer Noordergraaf is door de leden voor een derde een laatste zittingsperiode benoemd als 

bestuurslid. Als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2020 geen fysieke ledenvergadering 

gehouden. Het bestuur heeft de herbenoeming van de heer Noordergraaf schriftelijk voorgelegd aan 

de leden. 

Samenstelling personeel

Op 31 december 2020 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 gedetacheerd zijn, meegerekend. Tijdens het verslagjaar is er afscheid genomen  

van de medewerker Marketing en Collectiebeleid en van een medewerker Klantenservice.  

Met ingang van 1 september 2020 is een hoofd afdeling ICT en Facilitaire Zaken en een hoofd afdeling 

Marketing, Communicatie en Klantenservice benoemd. Bij de afdelingen Tekst en Klantenservice is 

een medewerker in dienst getreden.

- voorzitter

- vicevoorzitter

- penningmeester

- secretaris

- algemeen bestuurslid (vanuit doelgroep)

- algemeen directeur

De samenstelling van het personeel was als volgt:

Beloningsbeleid 

De CBB valt onder de CAO Openbare Bibliotheken; het beloningsbeleid voor de directie en  

de medewerkers is conform deze CAO. De CAO voor Openbare Bibliotheken is te vinden op  

www.debibliotheken.nl.

Ziekteverzuim  

Het ziekteverzuim bij CBB bedroeg in 2020 6,55% in totaal. In 2019 was dit 1,75%.

Dit verzuim is als volgt te verdelen: 0,88% kort verzuim, 1,03% middellang verzuim en 4,64% lang 

verzuim. Het verzuimpercentage ligt hiermee boven het landelijk gemiddelde (gegevens CBS 4,4%  

Q3 2020). De oorzaak voor deze stijging is langdurig verzuim vanwege medische redenen.  

De ziekmeldfrequentie is gedaald van 1,2 naar 1,07. Bij de begeleiding van zieke medewerkers  

werd gebruik gemaakt van de diensten van MKBasics. 
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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 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 zijn geïnstrueerd om deze op te volgen.  

De functionaris gegevensbescherming en de leidinggevenden van de medewerkers houden hier 

toezicht op. Het privacyreglement is te vinden op de website.

Opleidingen

Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk binnen de CBB. Medewerkers worden gestimuleerd  

om opleidingen en trainingen te volgen om zich te ontwikkelen in de huidige functie of voor  

de toekomst. In 2020 zijn er diverse activiteiten ondernomen op het gebied van coaching en  

training van de medewerkers. 

Personeelsbijeenkomsten

Als gevolg van de coronamaatregelen was het in 2020 niet mogelijk om een fysieke 

personeelsbijeenkomst te organiseren. De medewerkers zijn via e-mail, nieuwsbrief en een 

eindejaarstoespraak van de algemeen directeur geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen  

en buiten de CBB en de leesvoorziening.

HRM

Voor Human Resource Management werd de CBB in 2020 bijgestaan door de expertise van Dedicon. 

BHV

Er waren in 2020 bij de CBB vier BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en een EHBO-er, om indien nodig, 

hulp te bieden bij ongelukken en calamiteiten. Door het bijwonen van herhalingscursussen,  

praktijk- en theorie-avonden, houden deze medewerkers hun deskundigheid op peil.  

Er is in 2020 vanwege verbouwingswerkzaamheden geen ontruimingsoefening gehouden.

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 is het klachtenreglement opgenomen.

Vervolg renovatie pand

Het pand in Ermelo dateert uit 1978. Het bestuur heeft in 2018 besloten om het pand en het 

buitenterrein te gaan renoveren. Hiervoor is jaren gespaard en er zijn financiële middelen  

gedoteerd aan de ‘voorziening groot onderhoud’. 

In 2019 is het pand in Ermelo aan de buitenzijde gerenoveerd, waarbij ook een sterke focus lag bij  

het verduurzamen van het pand d.m.v. het goed isoleren van de buitenzijde. Inmiddels heeft dit geleid 

tot halvering van de energiekosten en voldoet het pand weer aan de eisen van de overheid v.w.b. het 

energielabel dat geldt voor kantoorgebouwen.

In 2020 zijn de hal en de gangen beneden gerenoveerd, waarbij tegelijkertijd diverse technische 

installaties zijn vernieuwd. Ook hier ligt de focus op het verder verduurzamen van het pand waarbij  

de platte daken volledig zijn voorzien van zonnepanelen. Naar verwachting reduceert de CBB de  

CO2-uitstoot met ruim 70%. Dit ook in het kader van de overheidsdoelstelling.  

De CBB heeft hiervoor subsidie mogen ontvangen. 

De CBB maakt steeds meer reliëfproducties. In 2021 staat de aanschaf van een tweede reliëfprinter 

op het programma. Hiervoor is toestemming verleend binnen het bestuur. Het afwerken van  

de reliëfproducties met beschermde lakken wordt nu uitbesteed aan een derde partij.  

Daarnaast worden producties van verschillende machines handmatig met lijmsprays aan  

elkaar geplakt. Gezien de toenemende vraag is de tijd nu rijp om een spuitvoorziening in te richten  

bij de CBB. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 getroffen. 

Het Blindenmuseum, dat sinds 2014 ruimte huurt in het CBB-pand, is verhuisd naar een grotere 

ruimte met als doel hun collectie op termijn breder te kunnen tentoonstellen en promoten.
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Renovatie buitenterrein

In 2021 wordt het buitenterrein gerenoveerd met de focus op toegankelijkheid en extra veiligheid.  

Er komt een extra ontsluiting naar de weg, waardoor blinden en slechtzienden de entree veiliger 

kunnen bereiken en er geen auto- en fietsverkeer meer langs de hoofdingang zal gaan.  

Daarnaast worden er voorzieningen getroffen om regenwater niet meer aan te sluiten  

om het riool maar te infiltreren in de grond, via infiltratiekratten ter grootte van 30 m3.  

Ook komen er voorzieningen voor laadpalen voor auto’s en fietsen. Op het buitenterrein  

wordt een ruimte gecreëerd voor ‘buitenproducties’ met voelbare afbeeldingen.

PRODUCTIE IN CIJFERS

Voor de lezers van Bibliotheekservice Passend Lezen zijn op basis van een prestatie-overeenkomst 

met de Koninklijke Bibliotheek boeken, kranten, tijdschriften en maatwerk omgezet in passende 

leesvormen. Deze productie-activiteiten betroffen in 2020 de volgende onderdelen:

1 Algemene lectuur, productie gesproken boeken

1a Productie gedistribueerd van gesproken boeken (minuten) 305.903

2 Omwerken van kranten en tijdschriften

2a Productie van k&t in gesproken vorm (minuten) 54.965

2b Reproductie en verzending k&t gesproken (cd-rom) 15.591

2b-I Distributie k&t gesproken vorm (upload tbv streaming) 381

2c Productie van k&t naar ZedAi (per 100 woorden) 187.401

2c-I Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden) 184.008

2c-II Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden) 90.244

2c-III Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden) 20.958

2c-IV Omzetten ZedAi naar EKT (per 100 woorden) 197.900

2d-I Reproductie en verzending van k&t in braille (pagina's) 3.360980

2d-II Distributie EKT (uploads) 509

2d-III Distributie k&t digitaal tekst 442

2f Reproductie en verzending k&t in grootletter (pagina's) 460.161

3 Omwerken van maatwerk

3a Productie van maatwerk in gesproken vorm (minuten) 11.040

3b Reproductie en verzending van maatwerk in gesproken vorm (CD-ROM) 260

3c+3e Productie van maatwerk naar ZedAi 15.227

3c-I Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden) 15.785

3c-II Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden) 345

3c-III Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden) 344

3d Reproductie en verzending van maatwerk in braille (pagina's) 20.037

3f Reproductie en verzending maatwerk in grootletter (pagina's) 172
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VERENIGING CBB

FINANCIEEL JAARVERSLAG  2020
         
Paul Krugerweg 39 

3851 ZH Ermelo

0341-56 54 99

WWW.CBB.NL
info@cbb.nl

 

IBAN rekening:   NL17 INGB 0000 5032 41 

De Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden,  

is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40094076.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN JAARREKENING

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: een hogere dotatie aan  

de voorziening groot onderhoud in 2020 van € 223.750.
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Grondslagen voor balanswaardering 

Gebouwen en terreinen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs  

of vervaardigingskosten. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  

De afschrijving op gebouwen bedraagt 2,5% de afschrijving op de verbouwingen bedraagt 10%.

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  

33   %.

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 eringen 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.

1
3

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.

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.
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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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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Contract kopieermachines en printers

De Vereniging heeft een huurcontract afgesloten met PCI voor de huur van kopieermachines  

en printers. De looptijd van dit contract bedraagt 72 maanden en eindigt op 30 juni 2025.  

De verplichting bedraagt € 37.800 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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Overige toelichtingen

Genormaliseerd resultaat

Het resultaat van de CBB voor bijzondere baten en bijdrage bevriende stichting kan als volgt worden 

weergegeven: 

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 opgenomen en toegelicht in de jaarrekening.

Dit betreffen de volgende transacties:

-  Onder de baten is de bijdrage van bevriende stichting € 113.960 verantwoord. 

-  Onder de bijzondere baten is de verkoop van pand Zeist € 223.750 aan de bevriende stichting  

 verantwoord.

-  Onder de bijzondere lasten is de doorstorting van de legaten € 155.340 aan de bevriende 

 stichting verantwoord.

Doorstorting legaten

Op grond van een bestuursbesluit worden ingaande 2020 de ontvangen legaten en erfstellingen 

doorgestort naar de Stichting Vrienden van de CBB.  

De Stichting Vrienden van de CBB zal de middelen beleggen, waarbij er vanuit de 

beleggingsopbrengsten jaarlijks een bijdrage aan de Vereniging CBB wordt verstrekt. 

Het eigendom van de belegde middelen berust bij de Stichting Vrienden van de CBB.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 

die bestaat uit:  

- het bestuursverslag; 

- overige gegevens.  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJk C1 – Kleine organisaties zonder 

winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder 

 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de ledenvergadering van Vereniging CBB,  

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening  2020 van Vereniging CBB,  

Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden te Ermelo gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen van Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor 

Blinden en Slechtzienden per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 

met de in Nederland geldende RJk C1 – Kleine organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de winst- en verliesrekening over 2020; en 

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

 en andere toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 

sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Vereniging CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden zoals 

vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 

en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
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winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur 

het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 

of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijk-heidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:  

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

 belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en

 uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die   

 voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking

 van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn   

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

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

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

 controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 

 Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit  

 van de interne beheersing van de entiteit; 

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

 en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die  

 daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling    

 aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of

 er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan   

 of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen

 dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze  

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

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

 zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

 controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe   

 leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;  

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

 opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties  

 en gebeurtenissen.  
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Barneveld, 22 april 2021

Van Ree Accountants 

w.g.

M.A. Rozendaal RA
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