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VOORWOORD
Met veel genoegen bieden wij u het jaarverslag aan over 2021. Een jaar dat helaas, net als 2020,
wereldwijd in het teken stond van de Covid-19 pandemie. Daardoor moesten we alle zeilen bijzetten
om aansprekende resultaten te kunnen behalen. We zijn blij en dankbaar dat dit is gelukt. Dankzij de
vele trouwe vrijwilligers die trouw naar de CBB-studio’s kwamen om boeken, kranten en tijdschriften
in te lezen, ook op extra avonden en op zaterdagen. En dankzij de niet aflatende inzet van de
medewerkers die er alles aan hebben gedaan om het mooie werk van de CBB te realiseren en te
verspreiden.
Bijzonder trots zijn we op de mooie producten die we dit jaar hebben kunnen ontwikkelen en maken
voor blinde en slechtziende kinderen. ‘Lezen is leuk’, was het uitgangspunt bij de zogenoemde
themakisten: een kist vol producten rondom een kinderboek. Hiervoor werden spelletjes, informatie
en educatieve elementen bedacht; allemaal voelbaar en voorzien van braille, grootletter en audio. En
niet te vergeten: het zag er ook nog eens prachtig uit! Van deze themakisten maakten we er tien voor
de scholen van Visio en Bartimeus.
Er waren nog meer bijzondere projecten. Onze missie reikt tot in het buitenland, waar we ook hard
werken aan meer toegankelijkheid voor de doelgroep. Zo maakten we een Spaanstalige Bijbel en
kalender en werken we eraan mee om ook blinden en slechtzienden in Suriname te voorzien van
gesproken lectuur.
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Het is mooi om te zien hoe we als CBB blijven ontwikkelen en innoveren. We mochten een nieuwe
studio in gebruik nemen, de nieuwe reliëfprinter voor onze voelbare producten volop inzetten en er
kwam een zogenoemde lakrobot die onze producten voorziet van een beschermende coating.
Wij zijn alle medewerkers, vrijwilligers, donateurs en organisaties die ons steunen dankbaar voor al
het waardevolle werk dat we mochten doen voor onze doelgroep; vanuit de hoop en verwachting dat
God dit werk bij voortduur zal zegenen.
Wij wensen u veel genoegen toe met het lezen van het jaarverslag.
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. Dit is vastgelegd in het identiteitsprofiel.
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VERSLAG VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING CBB

Het bestuur is dankbaar voor alle mooie activiteiten die de CBB heeft ontplooid afgelopen jaar. Vooral
de ontwikkeling en realisatie van hybride producten viel op. Ook de ontwikkeling in het algemeen van
de organisatie is positief: uitbreiding van menskracht en vakmanschap, nieuwe projecten en diensten
voor verschillende doelgroepen en meer internationale activiteiten: we onderscheiden ons op velerlei
gebied. Ondanks beperkende maatregelen door corona is er toch heel veel moois neergezet. Als
bestuur zijn we zeer dankbaar voor al het werk dat vrijwilligers, medewerkers en directie hebben
verzet voor de CBB en voor alle mensen met een leesbeperking.
In 2021 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 besluiten genomen.
Tijdens een speciale vergadering heeft het bestuur de procedures en verantwoordelijkheden volgens
de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) met elkaar besproken en vastgelegd. Deze wet is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. De overheid wil met
de WBTR voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik
van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.
Als gevolg van de coronamaatregelen bleek het ook in 2021 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. De leden zijn akkoord gegaan met de vaststelling van de
jaarrekening 2021.
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Vicevoorzitter mevrouw A.M. Verbaan-van den Heuvel heeft besloten af te treden als bestuurslid.
Acht jaar lang heeft zij zich betrokken en deskundig ingezet voor de doelgroep, voor de organisatie
en de medewerkers van de CBB. Omdat er geen ledenvergadering is gehouden in 2021, was het niet
mogelijk om samen met de leden afscheid van haar te nemen. Het bestuur heeft dit in november in
een aangepaste vorm gedaan.
Secretaris mevrouw J.C. Wietsma-Kluijfhout heeft zich herkiesbaar gesteld voor een derde en laatste
zittingsperiode van vier jaar. Het bestuur is haar dankbaar en vertrouwt op een verdere voortzetting
van haar professionele en betrokken inzet als bestuurslid van de vereniging CBB.
Door het vertrek van mevrouw Verbaan is een vacature ontstaan in het bestuur. In oktober is er
een wervingscampagne gehouden. Uit de sollicitatiegesprekken bleek dat er twee kandidaten zeer
geschikt zijn voor de functie van bestuurslid van de vereniging CBB en passen bij de identiteit van de
CBB. Volgens de statuten is het mogelijk om het huidige bestuur van vier leden uit te breiden met
twee leden.
Het bestuur heeft mevrouw W.A.A. van Slooten en de heer R.B. Slikkerveer voorgedragen aan de
leden ter benoeming.
Mevrouw Van Slooten is werkzaam bij World Vision Nederland waar ze actief is in de noodhulp en
humanitaire context waar snelle en goede hulp noodzaak is. Ze heeft ervaring met (internationale)
projecten. Haar hart klopt voor onrecht en ze komt graag in actie om mensen kansen te geven, een
luisterend oor te bieden, te helpen met allerlei soorten acties en betrokken te zijn bij ouderen en
jongeren die dat nodig hebben.
De heer Slikkerveer werkt bij Bartiméus en is o.a. portefeuillebeheerder van alle projecten die
Bartiméus en stichting Accessibillity laten financieren via het Bartiméus Fonds. Daarnaast is hij
coach voor projectleiders, leidt hen intern op en introduceert hij nieuwe werkmethodieken. De heer
Slikkerveer gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Bestuurlijke ervaring heeft hij opgedaan als lid van de
Raad van Toezicht van een scholengroep.
De leden zijn akkoord gegaan met de benoeming van mevrouw Van Slooten en de heer Slikkerveer
voor een eerste zittingsperiode van vier jaar.
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Het bestuur is dankbaar 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. Hierdoor 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.
Het bestuur heeft opdracht verleend voor de controle van de jaarrekening 2021 aan Van Ree
Accountants.
Het bestuur van de Vereniging CBB:
De heer A. Noordergraaf uit Soesterberg - voorzitter
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)
Mevrouw W.A.A. van Slooten uit Amersfoort - algemeen bestuurslid
De heer R.B. Slikkerveer uit Veenendaal - algemeen bestuurslid

Ermelo, 21 april 2022
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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.
2021 stond helaas opnieuw in het teken van corona en dan vooral de gevolgen die dit had op de
bedrijfsvoering: minder aanwezigheid, meer ziekte, geen gezamenlijke bijeenkomsten of pauzes. Maar
daar lieten we ons niet door van de wijs brengen. Ondanks belemmerende factoren is 2021 een jaar
geweest van mooie productie, ontwikkeling en uitbreiding.
Productie
We produceren voor de lezers van de Bibliotheekservice Passend Lezen boeken en tijdschriften in
opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en ontvangen hiervoor subsidie. In 2021 lukt het ondanks
de beperkende coronamaatregelen opnieuw om met vereende inspanningen alle doelstellingen te
halen; een prestatie van formaat, met dank aan alle vrijwilligers. We krijgen ook subsidie voor de
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor de doelgroep. In 2021 waren dat bijvoorbeeld
de realisatie van de themakisten voor scholen, de ontwikkeling van de collectie samenlezen-boeken
en de uitbreiding van het consulentennetwerk.
Eigen collectie
We ontwikkelen en beheren een eigen 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.
Deze collectie financieren we vanuit giften en gaven van donateurs
en vanuit onze stichting Vrienden van de CBB. In 2021 voegden we
diverse christelijke lectuur toe aan onze collectie, en verkenden we de
samenwerking met (christelijke) uitgevers waar het ging om het inspreken
van luisterboeken.
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Toegankelijkheid
We maken ons sterk voor toegankelijkheid in bredere zin: voor toegankelijke bedrijfsinformatie,
musea, ziekenhuizen en zorgcentra. Steeds meer maken we informatie toegankelijk voor
opdrachtgevers zoals bedrijven, stichtingen en organisaties. In 2021 hebben we, voor zover dat
mogelijk was door corona, deelgenomen aan ervaringsdagen in musea en het project 100%
toegankelijk ziekenhuis (een samenwerking met andere organisaties). Daarnaast waren er mooie
opdrachten van bijvoorbeeld het Van Abbemuseum en stichting Ogen en Oren Tekort.
Internationaal
Toegankelijkheid tot christelijke lectuur in het buitenland is bij uitstek een voorbeeld van onze missie.
Onze internationale samenwerking en internationale projecten krijgen steeds meer vorm. Deze
projecten financieren we via onze stichting, via externe fondsen en buitenlandse organisaties. In 2021
waren dat bijvoorbeeld Bijbels voor Zuid-Amerika en we startten met het produceren van audio voor
Suriname.
Mogelijk gemaakt door
Om al dit werk te kunnen verzetten en mogelijk te maken is er veel nodig: daarom is afgelopen jaar
flink geïnvesteerd in extra capaciteit, een extra studio en balie, het representatief maken van in- en
exterieur en werving van medewerkers, vrijwilligers en gelden.
De CBB werkt daarnaast nauw samen met ketenpartners Bibliotheekservice Passend Lezen en
Dedicon. Er is verder regelmatig afstemming en overleg met de Koninklijke Bibliotheek, de Braille
Autoriteit, Vereniging Onbeperkt Lezen, Bartiméus en Visio.
Binnen de keten Aangepast Lezen wordt samengewerkt in diverse projecten waarover afstemming
plaats in het ketenoverleg. Daarnaast is er een structureel directieoverleg. Er wordt (verder) gewerkt
aan de ontkoppeling van de systemen in verband met de privacywetgeving binnen het Proceedproject. Kennis wordt verzameld en gedeeld via de (online) Kennisbank.
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PRODUCTIE AUDIO
De afdeling Audio zorgt voor de productie, reproductie en distributie van gesproken lectuur. Ruim 200
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 (350.000
minuten, 50.000 meer dan 2020), 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 verenigingsdrukwerk.
Coronamaatregelen zoals een avondklok en minder aanwezigheid van vrijwilligers vergden extra
inspanningen om de doelstellingen te halen, zoals extra openingstijden op zaterdagmorgen. Met
vereende inspanningen zijn alle aantallen binnen de prestatieafspraken gehaald. In totaal zijn er
358.849 minuten (+2,5%) ingelezen, verdeeld over 774 titels (189.353 pagina’s). Er zijn 24 Friese titels
geleverd (215 uur).
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De productie voor de KB is de hoogste van afgelopen jaren namelijk 8651 uur; een hele prestatie! Ook
het aantal uren dat is geproduceerd voor de CBB en voor derden (waarvan een deel ook in de collectie
van de CBB terechtkomt) is hoog: 1337 om 395 uur. Hieronder vallen producties gefinancierd door de
stichting (eigen collectie), maar ook bijvoorbeeld de uitgaven die zijn geproduceerd in cofinanciering
met uitgeverijen, verkiezingslijsten voor Procura, extra boeken vanuit vereniging Onbeperkt Lezen en
klassiekers voor Passend Lezen.
Verschillende (christelijke) uitgevers zijn een samenwerking aangegaan met de CBB om boeken in
te laten lezen die niet bij BPL te vinden zijn. Deze boeken worden aangeboden in daisy structuur bij
de CBB-collectie en als luisterboek bij de uitgever. Het gaat om 22 titels (voornamelijk jeugdboeken)
van uitgeverij De Banier; 2 titels van Royal Mission; 1 titel van De Vuurbaak en 22 titels van uitgeverij
Scholten. Daarnaast zijn er op verzoek van Vereniging Onbeperkt Lezen vier titels ingelezen. Voor de
CBB-collectie zijn verder ingelezen vier dagboeken, vier boeken rond christelijke feestdagen en drie
andere titels.
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CD-reproductie
De daling in cd-reproductie is ook in 2021 doorgezet. Alternatieven voor de cd zijn o.a. de Dolphin
Easy Reader app en de webbox. Via deze mogelijkheden kan er online geluisterd worden zonder
gebruikmaking van een cd. Echter, online luisteren is nog niet voor iedereen toegankelijk waardoor
de cd op dit moment nog niet gemist kan worden. Er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om op een
eenvoudige manier toch online te kunnen luisteren. In 2022 zal een eerste versie van de online daisyspeler worden opgeleverd.

Vrijwilligers
In 2021 hebben 108 mensen belangstelling getoond om inlezer te worden bij de CBB in Ermelo.
Voor de studio in Sneek hadden 15 mensen belangstelling. In Ermelo zijn 88 mensen uitgenodigd
om een stemtest te komen doen; er zijn uiteindelijk 17 mensen ingestroomd voor boeken en 1 voor
tijdschriften. In Sneek hebben 8 belangstellenden een stemtest gedaan. Er zijn 21 inlezers gestopt.
Dit geeft een iets vertekend beeld omdat 4 gestopte tijdschriftlezers onderdeel van het team van het
Hervormd kerkblad waren. Voor de werving hebben we ingezet op advertenties in regionale bladen in
Apeldoorn en Zwolle en (Veluwse) kerkbladen en we hebben een wervingsfilmpje gemaakt waarin we
vrijwilligers interviewden.
Jubilarissen
Er waren 19 inlezers 5 jaar actief, 9 inlezers 12,5 jaar, 2 vierden een 20 jarig-jubileum en 1 een 25
jarig-jubileum. De jubilarisbijeenkomst is vanwege corona niet doorgegaan, de jubilarissen zijn
persoonlijk gehuldigd. Op 7 december was de jaarlijkse dag van de vrijwilliger. Dit jaar ontvingen zij
een boekenlegger met opdruk.
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Bijzonderheden
•

Ook in 2021 zijn er weer verschillende teksten voor
uitgeverij Delubas ingesproken met kinderstemmen. De
uitgeverij geeft de voorkeur aan de intensieve
productiemethode met kinderen t.o.v. een volwassen
voorlezer. Deze methode is al een aantal jaren succesvol.

•

Ieder jaar geeft de CBB een kerstuitgave uit. Zo ook dit
jaar. Dit jaar is er gekozen voor een andere opzet
waardoor de kerstuitgave een meer eigentijds karakter
heeft gekregen. De kerstuitgave is ook aangeboden via de
kerstkaart van de CBB d.m.v. van een QR-code. De
reacties op de kerstuitgave waren positief; sommigen
moesten wennen aan het verhaal en anderen wilden
graag meer muziek, maar de meesten vonden het fijn iets

Gezegende feestdagen!
Gezegende
feestdagen!

van ons te ontvangen.
•

Op 19 en 26 juni zijn in de studio’s in Ermelo opnames gemaakt voor de Leidse startup Whispp.
Als stotterende mensen fluisteren, dan stotteren ze tot 85% minder. Daarom ontwikkelt de
Leidse startup www.whispp.com een app die fluisterspraak zonder vertraging omzet in een
natuurlijke stem. De CBB heeft haar medewerking verleent aan dit goede doel door haar
studio’s in Ermelo op twee zaterdagen ter beschikking te stellen en de opnames te faciliteren.
Totaal is er over beide dagen maar liefst 80 uur audio ingelezen.
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PRODUCTIE: TEKST & RELIËF
De afdeling Tekst & Reliëf verzorgt de productie, reproductie en distributie van informatie en
lectuur in braille, reliëf, in grootletter, in digitale en in hybride vorm. De afdeling heeft in 2021 fors
geïnvesteerd in capaciteit: er zijn in totaal vier nieuwe medewerkers en een stagiair aangetrokken.
De Koninklijke Bibliotheek kende subsidie toe voor kranten en tijdschriften voor 3.531.626
braillepagina’s, 550.626 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 net niet helemaal gehaald (21.299 en 191).
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Tekst
De grafiek van de productie van braille over afgelopen jaren laat zien dat de opdrachten van de
Koninklijke Bibliotheek vergelijkbaar zijn met de jaren daarvoor. Er werden uiteindelijk 195.014
pagina’s omgezet naar braille (plus 5,6%), 111.775 naar grootletter (plus 7,7%) en 21.614 naar digitaal
(plus 10,8%). De reproductie kwam in totaal iets lager uit: 3.376.808 pagina’s. De productie van braille
voor de CBB-collectie daalt sinds een aantal jaren en zit nu op ongeveer hetzelfde niveau als vorig
jaar. Vanuit de klanten is er minder vraag naar braille-uitgaven in en uit de collectie.

16

Reliëf
Themakisten
We zijn erg trots op onze Themakisten; een prachtig
voorbeeld van een hybride product waar alles in zit: van
audio tot braille, van grootletter tot voelbare producten,
van informatie tot spelletjes. Themakisten konden tot
nu toe alleen door basisscholen worden geleend, met
in de kist materialen rondom een bepaald thema. Voor
kinderen met een visuele beperking was zoiets niet
mogelijk. Daarom is de CBB in samenwerking met Passend
Lezen, en met de scholen van Visio en Bartiméus, het
project Themakisten gestart. In 2020 is hiervoor subsidie
toegekend.
Er zijn tien themakisten ontwikkeld voor kinderen met een
visuele beperking. Per themakist staat één boek centraal.
Dit themaboek is in alle leesvormen beschikbaar. Elke kist
draait om dit boek en het thema dat centraal staat in dit
boek. Dat thema is uitgewerkt met voelbare verwerkingen,
spelletjes in reliëf, voelbare informatie en educatie, een
aanvullende boekenlijst en stukjes hoorspel. Uiteindelijk
zijn er vijf themakisten voor de onderbouw en vijf voor de
bovenbouw gerealiseerd.
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Samenlezencollectie
De investering in geld en tijd voor de themakisten had enige invloed op de voortgang van de
samenlezen-boeken die de CBB voor Passend Lezen gaat produceren. Deze collectie bestaat uit in
totaal 100 kinderboeken die worden omgezet naar braille, grootletter, voelbare tekeningen en audio.
Het maken van een samenlezen-boek kost ongeveer zes weken: van het omzetten van de tekeningen
tot het opnemen van de audio voor de audiopen tot het printen, binden en coaten.
Kaarten en overige producten
De Canonreliëfprinters werden 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 568 kaarten verkocht en 343 gratis (blinddruk) kaarten besteld. Daarnaast lieten veel
opdrachtgevers speciaal voor hen voelbare kaarten ontwikkelen en printen.
Eveneens een hardloper in de verkoopcollectie is onze braillegrootletter kalender 2021: deze is 804
keer verkocht. Ook de bureau-agenda en de zakkalender deden het goed: deze werden beide 62 keer
verkocht.
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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 CBBcollectie 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
kunnen lezers helpen met luisterapparatuur, streaming of persoonlijke ondersteuning. Onze collectie
is te vinden in de catalogus en op de website www.leesbutler.nl.
Lezers
Het ging goed met het aantal lezers in 2021, echter eind 2021 zien we een plotselinge daling van het
aantal lezers naar 1535. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe manier van rapporteren en de
verfijning van de definitie van lezers in de database. Aan de andere kant zien we een grote stijging van
het aantal klanten (personen die niet-christelijke lectuur afnemen zoals kaarten en kalenders): van
1766 naar 2146.

Lezers christelijke lectuur CBB
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Abonnementen en verkoop
Bij de CBB werden in 2021 65 Bijbels, 124 dagboeken, 67 psalmen en liedbundels, 34 jeugdboeken, 45
luisterboeken, 76 boeken rond christelijke feestdagen, in totaal 2577 verkopen. Hiervan kwamen er
1557 via telefoon en mail (of bestelbonnen).
De CBB heeft 2579 abonnees. Begin van het jaar zijn enkele goedlopende tijdschriften overgegaan
naar BPL.
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Nieuw in de CBB-collectie
•

Bureau-agenda 2022

•

Braille-grootletterkalender 2022

•

Dag in Dag uit 2022 dagboek

•

Een handvol koren 2022

•

Filippus dagboek 2022

•

Dagboek Bij het geopende woord 2022

•

Zakkalender 2022 met maandag als
eerste dag

•

Zakkalender 2022 met zondag als eerste dag

•

Kerst-cd door de CBB zelf samengesteld

•

Rond moederdag: 101 bemoedigingen voor
moeders, met voelbare kaart

•

Essay rond blindegeleidehonden (veel verkoop via kanalen van de schrijver)

•

RD-magazine (als tijdschrift)

•

De Bijbel als zekerheid in een crisis – essays bij 10 jaar Herziene Statenvertaling

•

Op verzoek van lezers (dit hadden we uitgezet via de nieuwsbrief);
Lynn Austin – Altijd in Gods hand

•

Ook op verzoek: Catechismus met uitgeschreven Bijbelteksten in braille en grootletter

•

Voor Pasen: Eeuwig roemen in het kruis

•

Vaste grond, bijlage bij Petrus-magazine

•

Drie grote Joodse feesten

•

Vrouw tot Vrouw Bijbelstudies

•

Voor kerst: Lichtjes in je ogen, Die ene kaars, adventskalender Petrus

•

Luisterboeken van diverse uitgeverijen waarbij het boek wordt ingelezen bij de CBB en
vervolgens als luisterboek via de uitgever kan worden gekocht of als daisyboek via de CBB.

•

Voorbereiding voor het omzetten van de nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) naar braille en daisy.
Hier draagt de NBG aan bij.
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DE CBB MAAKT COMMUNICATIE VOELBAAR
Om te kunnen voldoen aan de vraag en het verbeteren van de kwaliteit van de producten, is een
tweede reliëfprinter gekocht die in april geleverd en geplaatst is. Hiermee konden er dit jaar nog meer
inclusieve toepassingen en oplossingen worden geleverd aan opdrachtgevers
Bovendien is dit jaar een lakrobot ingericht, getest en in gebruik genomen waardoor we bij de
CBB een volledig (eind)product kunnen produceren. Hiermee kunnen we een beschermende
coating aanbrengen die de (dure) reliëfproducten beter beschermt tegen weersinvloeden,
schoonmaakmiddelen en tegen beschadiging als gevolg van gebruik.
Portfolio’s
Het aantal portfolio’s geeft een iets gewijzigd beeld ten
opzichte van andere jaren. We hebben de werkwijze
wat aangepast waardoor we in de meeste gevallen eerst
bellen met de aanvrager. In veel gevallen is het daarna
niet nodig om een portfolio te versturen, maar is er vaak
behoefte aan andere informatie (of bijvoorbeeld een
spreekbeurtpakket). Na het ontwikkelen van de nieuwe
website braille.nl in 2022 zullen we een nog beter beeld
kunnen geven van het verkeer via de website en de
portfolio’s.
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Opdrachtgevers
Aantal opdrachtgevers derdenwerk

Voor veel bedrijven, verenigingen en organisaties
grootletter, in digitale en gesproken vorm. Dat
betrof veel visitekaartjes, braille-alfabetten en

opdrachtgevers

is in 2021 informatie omgezet in braille, reliëf, in
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Ook veel musea wisten ons te vinden voor
bijzondere opdrachten, zoals plattegronden
en panelen met braille en reliëf, en daarnaast
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gevarieerde andere opdrachten, zoals extra
opdrachten voor VOL, samenwerkingen met
uitgevers rondom luisterboeken en opdrachten

Opbrengst derdenwerk Tekst&Relief

voor Whispp (zie hoofdstuk Productie: Audio).
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verenigingsdrukwerk.
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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 opzichten toegankelijk is. Daarin 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. We namen deel aan 8 museumdagen waar we aan enthousiaste (regionale)
musea vertelden over onze mogelijkheden om hun museum toegankelijk(er) te maken. We hebben
veel goede contacten kunnen leggen.

Reliëfkunstwerk in de hal van de CBB
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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 (christelijke) lectuur in passende leesvormen voorhanden.
Er is overleg met het Nederlands Bijbelgenootschap en de United Bible Societies (UBS) over nieuwe
projecten.
Bijbels voor Mexico
Uit de contacten met UBS is een opdracht voortgekomen voor de productie van 60 Spaanstalige
Bijbels voor het Bijbelgenootschap van Mexico. De productie van de Bijbels is afgerond, maar het
transport bleek moeilijk te regelen. De Bijbels staan al enige tijd te wachten maar uiteindelijk is een
transporteur gevonden en konden de laatste zaken geregeld worden om de Bijbels te verschepen.
Ook zijn er al gesprekken over een mogelijk vervolg in 2022. Er zijn nog veel braillebijbels nodig in
Mexico.
Kalender Costa Rica
Vanwege corona ging de productie van de kalenders voor
het Bijbelgenootschap van Costa Rica in de eerste instantie
niet door. Na overleg met UBS is deze productie uiteindelijk
toch doorgegaan. Voor 2022 ligt een voorstel voor een nieuwe
kalender en een aanvraag voor kalenders voor Tanzania.
Audio voor Suriname
Uit eerder onderzoek is gebleken dat er nauwelijks lectuur beschikbaar is voor mensen met een
leesbeperking in Suriname terwijl er wel vraag naar is. De CBB en de Nationale Stichting voor Blinden
en Slechtzienden in Suriname (NSBS) willen daarom een collectie gesproken Surinaamse boeken
beschikbaar maken voor de doelgroep. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Boekenportaal
Suriname (SBS). Er is al veel voor gebeurd: er zijn fondsen aangeschreven, er is een collectie
vastgesteld en verzameld, er zijn Surinaams sprekende vrijwilligers geworven en er zijn stemtesten
afgenomen. Er is veel animo onder de Surinamers in Nederland om zich in te zetten voor dit project.
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DBL
Vorig jaar is de CBB lid geworden van the Digital Bible Library (DBL). Dit is een digitaal platform
waar alle Bijbelvertalingen worden verzameld. Wanneer een vertaalorganisatie omvalt, zal de
vertaling, waar enorm veel tijd en geld in is geïnvesteerd, behouden blijven. Via het platform kunnen
bestanden ook gedeeld worden. Dat maakt het voor de CBB mogelijk om toegang te krijgen tot
vele Bijbelbestanden. UBS en DBL werken er aan om de CBB eenvoudig toegang te geven tot de
bestanden, zodat er ook daadwerkelijk omgezet kan worden. Projecten die daarvoor nu in beeld zijn
betreffen een digitale brailleversie van de Spaanse Reina Valera Bijbel, zodat deze geprint kan worden,
en de omzetting van een nieuwe Poolse Bijbelvertaling.
HSV
Verschillende internationale partijen hebben gevraagd om gebruik te mogen maken van de Herziene
Statenvertaling in audio. Deze audio staat in de internationale Digital Bible Library.
Er zijn afspraken met Stichting HSV en Uitgever Royal Jongbloed gemaakt waardoor de CBB de
audio nu ook uit mag leveren aan derden vanuit DBL. Nieuwe verzoeken kunnen zo sneller worden
afgehandeld. Een voorbeeld van een aanvraag hiervoor is die van MegaVoice, een wereldspeler op het
gebied van audiobijbels.
Voelbare kinderbijbel
Internationaal is er veel interesse in het samenlezen-concept
van de CBB, met name voor kinderbijbels. De voelbare
peuterbijbel die op dit moment ontwikkeld wordt, willen we
internationaal uitzetten. In samenwerking met UBS, NBG
en MEB (Mission Evangélique Braille) bereiden we dit voor.
De peuterbijbel zal in het Spaans, Engels en Frans worden
omgezet. De Spaanse versies zijn voor de Latijns-Amerikaanse
Bijbelgenootschappen met een inclusief programma, de

Voelbare peuterbijbel

Engelse zijn bedoeld als showcase richting alle Bijbelgenootschappen wereldwijd. De Franse versie is
met name bedoeld voor de Franstalige landen in Afrika en zullen gedistribueerd worden via MEB. In
2022 zal eerst de Nederlandse versie worden opgeleverd.
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COMMUNICATIE
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.
Klantenservice
Onze klantenservice helpt klanten via
telefoon en mail met vragen over de
collectie, over passende leesvormen,
over bestellingen en over de CBB en
haar dienstverlening. In 2021 werden
3517 telefoontjes geregistreerd.
De telefoon werd gemiddeld na 11
seconden opgenomen en gemiddeld
duurde een telefoongesprek 3,5
minuut. Veel vragen gingen over
bestellingen: het plaatsen van een
bestelling, de levertijd, of problemen
met een bestelling.
Consulenten
Eind 2020 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. In 2021 hebben we de werving, training, ontmoeting en inzet van onze consulenten
verder opgepakt; in het begin digitaal maar later hebben we elkaar ook enkele keren in kleine groepen
ontmoet. Er zijn twee informatiedagen en drie ontmoetingsdagen georganiseerd. Eind 2021 heeft
de CBB 13 consulenten die in verschillende rollen inzetbaar zijn. Vijf consulenten staan nog ‘in de
wacht’; door corona konden we voor hen nog geen informatiedag organiseren. Omdat de beoogde
doelgroep, oudere mensen met een leesbeperking, kwetsbaar is, konden de consulenten door corona
niet echt op bezoek. Ook beurzen en voorlichting vonden minimaal plaats.
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De focus van het consulentenwerk lag daardoor op verspreiding van informatie bij boekwinkels en
bibliotheken en daarna via verzorgings- en verpleeghuizen, kerkenraden, buurthuizen en wijkcentra.
Daarnaast waren de consulenten vrij om ook andere contacten te leggen en/of voort te zetten.
Diverse kerkenraden en redacties van kerkbladen zijn benaderd, om advertenties te plaatsen.
Verder is er vooral veel gemaakt, zoals een handboek Consulentenwerk, een handboek Voorlichting,
promotiematerialen zoals posters en flyers, en een ‘presentatiekoffer’. Er is 6 keer een nieuwsbrief
verstuurd, de InZicht. Eind november is, in overleg met de KB, besloten om het consulentenwerk on
hold te zetten tot 1 april 2022 om duidelijkheid te geven over de te verwachten inzet.
Websites & sociale media
Op onze corporate website www.cbb.nl vertellen we wie we zijn en wat we doen. We plaatsen er
regelmatig nieuwsberichten op, vacatures of documenten. In 2021 plaatsten we 20 berichten op onze
site. Ook deelden we berichten via facebook.
Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar dat we onze vernieuwde site konden beoordelen. De
vergelijking is dan ook niet helemaal representatief. Er waren ruim 9000 bezoekers die samen 13000
keer de website bezochten. De meeste bezoekers trokken we dit jaar in april. De meeste mensen
doen dit via de desktop en een derde zoekt ons via mobiel.
De belangrijkste manier om potentiële opdrachtgevers te bereiken op dit moment is via de website
www.braille.nl. De huidige website is verouderd en sluit niet meer aan bij de huisstijl en bij hoe de
CBB zich heeft ontwikkeld. De website moet worden vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl
en het nieuwe portfolio.
Op de website www.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. Via de
Leesbutler zijn bijna 1000 bestellingen gedaan in 2021.
Advertenties, nieuwsbrieven en beurzen
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.
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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. 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.
-

We hebben 25 advertenties geplaatst: van columns en boekenadvertenties tot werving voor
consulenten en specifiek voor producten, kaarten, kalenders en luisterboeken.

-

Er werden gratis stoppers geplaatst in tijdschriften en vermeldingen in de colofon.

-

Daarnaast plaatsten we berichten bij vrijwilligersbanken, deden we een advertentiecampagne
voor de werving van inlezers, en werkten we mee aan berichten of interviews, al dan niet op
verzoek.

-

Tot slot deelden we berichten via media van onze samenwerkingspartners zoals
Passend Lezen.

-

Er zijn 7 nieuwsbrieven verstuurd naar onze lezers waarin we nieuws en nieuwe uitgaven en
projecten onder de aandacht brachten,

-

Eind april is er een mailing verstuurd naar donateurs, leden en lezers. Hierin vroegen we om
een bijdrage voor het in stand houden van onze christelijke collectie. De mailing leverde zo’n
1000 donaties op met een totale opbrengst van bijna €21.000.

-

Er was dit jaar een Ziezobeurs in juni, deze vond online plaats. We hebben een beursactie
georganiseerd waarbij een gratis wenskaart kon worden opgevraagd in ruil voor gegevens
(toesturen informatiepakket). Hier is
ongeveer 15x gebruik van gemaakt.

-

De CBB is partner van de Week
van het Christelijke boek dat wordt
georganiseerd door de BCB. Deze
week zou in maart plaatsvinden maar
vond door corona uiteindelijk pas in
mei plaats. We zijn vermeld als
partner met logo dan wel advertentie
op de site, posters, in het
geschenkboekje en in het magazine.
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ORGANISATIE
De CBB is een zelfstandige organisatie met leden, een bestuur en een directie.
De organisatie bestaat uit de afdelingen ICT& Facilitaire Zaken, Audio, Tekst & Reliëf, Marketing,
Communicatie en Klantenservice en het directiesecretariaat en de financiële administratie.
Het organigram van de CBB zag er op 31 december 2021 als volgt uit:
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Leden
De Vereniging CBB had aan het eind van het verslagjaar 2021 327 leden (in 2020 348 leden).
De heer K. van den Berg uit Soest is erelid van de Vereniging CBB.
Helaas kon er ook tijdens dit verslagjaar geen ledenvergadering gehouden worden. Het bestuur was
van mening dat het risico te groot is om bij elkaar te komen. De maatregel om 1,5 meter afstand te
houden bleek ook niet realiseerbaar te zijn in het pand van de CBB. Het bestuur betreurde dit besluit
zeer, want zij wil graag de leden ontmoeten. Het bestuur hoopt van harte dat dit in 2022 kan plaats
vinden.
Bestuur en vereniging CBB
De vereniging CBB kent statutair een bestuursstructuur. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf 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 twaalf jaar. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen
van de algemeen directeur.
Voor de wijzigingen binnen het bestuur in 2021 verwijzen we naar het Verslag van het bestuur van dit
jaarverslag.
Rooster van aftreden bestuursleden
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Samenstelling personeel
Op 31 december 2021 waren er in totaal 32 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. Op 1 september 2021 mochten we 3 nieuwe medewerkers
verwelkomen. 2 medewerkers voor het Reliëfteam en 1 medewerker voor de afdeling Audio.
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Certificering Openbare Bibliotheken
In december 2021 is de vierde ronde Certificering Openbare Bibliotheken gehouden. De auditoren
van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal hebben de CBB als organisatie
getoetst op kwaliteit en toekomstbestendigheid aan de hand van zogeheten certificeringsnormen, ook
wel kwaliteitsnormen genoemd. De volgende zeven normen zijn gehanteerd:
1.

Missie & visie en strategie & beeld

2.

Middelen

3.

Mensen

4.

Samenwerking

5.

Producten en diensten

6.

Resultaten en verantwoording

7.

Compliance
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Begin februari 2022 ontvingen wij het positieve bericht dat de CBB de certificering gehaald heeft! De
totaalscore van de CBB ziet er als volgt uit:

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 2021 6,67% in totaal, dit is een lichte stijging ten opzichte van
2020. De oorzaak voor deze stijging is langdurig verzuim vanwege medische redenen. Dit is ook te
zien in de ziekmeldfrequentie, deze is gedaald van 1,07 naar 0,75. Dit verzuim is als volgt te verdelen:
0,47% kort verzuim, 1,11% middellang verzuim en 5,09% lang verzuim. Het verzuimpercentage ligt
hiermee boven het landelijk gemiddelde (gegevens CBS 4,6% Q3 2021). Bij begeleiding van zieke
medewerkers werd gebruik gemaakt van de diensten van MKBasics.
Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
In de Arbowet wordt onder ongewenste omgangsvormen verstaan: seksuele intimidatie, agressie en
geweld, pesten en discriminatie. Kortgezegd: eigenlijk alle vormen van ongewenst gedrag, onheuse
bejegening door collega’s of leidinggevenden binnen een organisatie. Iedereen die (vrijwillig)
werkzaam is bij de CBB, kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Tijdens het verslagjaar
is er geen beroep gedaan op de vertrouwenspersoon van MKBasics op het gebied van ongewenste
omgangsvormen. Daarnaast zijn er geen formele klachten ingediend en zijn er geen acties
ondernomen door de vertrouwenspersoon.
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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 2021 zijn er diverse activiteiten ondernomen op het gebied van coaching en training van de
medewerkers.
Personeelsbijeenkomsten
Als gevolg van de coronamaatregelen was het ook in 2021 niet mogelijk om een fysieke
personeelsbijeenkomst te organiseren. De medewerkers zijn via e-mail, nieuwsbrief en de
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 2021 bijgestaan door de expertise van een
externe specialist.
Financiële ondersteuning
Voor de ondersteuning bij het opstellen van financiële rapportages en de jaarrekening en de controle
op de P&C-cyclus is de CBB bijgestaan door de expertise van een extern financieel adviseur.
BHV
In 2021 zijn er drie nieuwe BHV-ers opgeleid. In totaal waren er zeven gediplomeerde BHVers (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 2021 door de verbouwingswerkzaamheden en de
coronamaatregelen geen ontruimingsoefening gehouden.
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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.
Risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE)
Tijdens het verslagjaar is er bij CBB door Arboworld een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd.
De conclusie van de onderzoekers was dat de arbeidsomstandigheden bij CBB goed tot uitstekend
zijn geregeld. Wel zijn er enkele verbeterpunten geconstateerd. Deze zijn opgenomen in een plan
van aanpak. Het management van de CBB en de preventiemedewerker hebben de aandachtspunten
besproken. De verbeterpunten zullen worden uitgevoerd.; terugkoppeling vindt plaats naar het
management.
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. In 2020 zijn de hal en de gangen
beneden gerenoveerd, waarbij technische installaties zijn vernieuwd en de daken zijn voorzien van
zonnepanelen.
In 2021 is het buitenterrein gerenoveerd met de focus op toegankelijkheid en veiligheid. Er is een
extra ontsluiting naar de weg gerealiseerd, waardoor de entree veiliger te bereiken is en er geen
auto- en fietsverkeer meer langs de hoofdingang is. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen om
regenwater niet meer aan te sluiten op het riool maar te infiltreren in de grond, via infiltratiekratten.
Ook zijn er voorzieningen voor laadpalen voor auto’s en fietsen gerealiseerd. De aankleding
van het buitenterrein met meubilair en voelbare
buitenproducties vindt in 2022 plaats. Binnen is er
ruimte gecreëerd voor de extra reliëfprinter en is er
een ruimte ingericht voor de lakrobot. Verder is er een
nieuwe ruimte voor de brailleprinters gerealiseerd.
Boven zijn de hal en de gangen gerenoveerd en is
een balie ingericht. In 2022 staat de afronding van de
renovatie van het pand gepland.
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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 2021 de volgende onderdelen:

Eindrapportage & eindafrekening 2021
categorie

omschrijving

Subsidie aanvraag 2021
aantal

1
1a

Algemene lectuur, productie gesproken boeken
Productie gedistribueerd van gesproken boeken (minuten)

2
2a
2b
2b-I
2c
2c-I
2c-II
2c-III
2c-IV
2d-I
2d-II
2d-III
2f

Omwerken van kranten en tijdschriften
Productie van k&t in gesproken vorm (minuten)
Reproductie en verzending k&t gesproken (cd-rom)
Distributie k&t gesproken vorm (upload tbv steaming)
Productie van k&t naar ZedAi (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar EKT (per 100 woorden)
Reproductie en verzending van k&t in braille (pagina's)
Distributie EKT (uploads)
Distributie k&t digitaal tekst
Reproductie en verzending k&t in grootletter (pagina's)

3
3a
3b
3c+3e
3c-I
3c-II
3c-III
3d
3f

Omwerken maatwerk
Productie van maatwerk in gesproken vorm (miniuten)
Reproductie en verzending van maatwerk in gesproken vorm (CD-ROM)
Productie van maatwerk naar ZedAi
Omzetten ZedAi naar Braille (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar Grootletter (per 100 woorden)
Omzetten ZedAi naar Digitaal (per 100 woorden)
Reproductie en verzending van maatwerk in braille (pagina's)
Reproductie en verzending maatwerk in grootletter (pagina's)

4
4a

Omwerken van vereniginsdrukwerk
Producties en reproducties voor NCB en Oogvereniging

5
5a
5b
5c
5d
5e

Samenlees collectie (innovatie)
Productie samenleesboek, tekst en afbeeldingen (titel)
Productie samenleesboek, beschrijven afbeeldingen (titel)
Productie samenleesboek, audio met speelse elementen (titel)
Productie samenleesboek, arizona versie (titel)
Productie Audioversie via Pen, QR-code en CD/voorbereiden uitleen

Totaal exclucief BTW
Totaal inclusief 9% BTW
Opgesteld Systeembeheerder 2 / gecontroleerd aangevuld door Gerard Cornet
d.d.
2022-01-05 en 2022-01-26
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350.000

tarief

bedragen
bedrag
rubriek totaal

€1,79 €626.500

aanta

358.849
€626.500

53.500
16.000
370
188.247
184.747
103.747
19.500
186.500
3.531.626
350
425
550.626

€0,77 €41.195
€0,27
€4.320
€5,75
€2.128
€1,31 €246.604
€0,07 €12.932
€0,07
€7.262
€0,02
€390
€0,02
€3.730
€0,10 €353.163
€4,71
€1.649
€3,50
€1.488
€0,06 €33.038

58.813
14.745
398
193.786
195.014
111.775
21.614
205.798
3.376.808
843
432
602.522
€707.897

10.500
250
15.500
17.100
250
575
23.500
200

€2,22
€0,26
€1,31
€0,07
€0,07
€0,02
€0,10
€0,06

8.727
238
13.021
14.299
731
98
21.299
191

€23.310
€65
€20.305
€1.197
€18
€12
€2.350
€12
€47.268

€41.679
25
25
25
125
Stelpost

€1.974,41
€56,00
€1.048,58
€295,30

€49.360
€1.400
€26.215
€36.913
€3.963
€117.850
€1.541.194
€1.679.902

Realisatie 2021

en
briek totaal

aantal
358.849

Afwijkingen t.o.v. overeenkomst

bedragen
bedrag
rubriek totaal
€642.340

€626.500

aantal

perc.

bedrag

8.849

2,5%

€15.840

€642.340
58.813
14.745
398
193.786
195.014
111.775
21.614
205.798
3.376.808
843
432
602.522

€45.286
€3.981
€2.289
€253.859
€13.651
€7.824
€432
€4.116
€337.681
€3.971
€1.512
€36.151

€707.897
€19.374
€62
€17.058
€1.001
€51
€2
€2.130
€11

-1.773 -16,9%
-12
-4,8%
-2.479 -16,0%
-2.801 -16,4%
481 192,5%
-477 -83,0%
-2.201
-9,4%
-9
-4,5%
€39.689

€41.679

€41.679

€0

€57.250
€2.375
€7.032
€42.324
€2.978
€111.959
€1.546.419
€1.685.597

€7.890
€975
-€19.183
€5.411
-€985

€117.850
1.541.194
1.679.902

€15.840

0,4%

€2.856

-16,0%

-€7.579

0,0%

€0

-5,0%
0,3%

-€5.892
€5.225
€5.695

-€3.936
-€3
-€3.247
-€196
€34
-€10
-€220
-€1

€47.268

€ 2.290,00
€ 95,00
€ 281,28
€ 338,59

2,5%
5.313
9,9%
€4.091
-1.255
-7,8%
-€339
28
7,6%
€161
5.539
2,9%
€7.255
10.267
5,6%
€719
8.028
7,7%
€562
2.114 10,8%
€42
19.298 10,3%
€386
-154.818
-4,4% -€15.482
493 140,9%
€2.322
7
1,6%
€25
51.896
9,4%
€3.114

€710.753
8.727
238
13.021
14.299
731
98
21.299
191

bedragen
perc.
rubriek totaal
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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.
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
door de maatschappelijke ontwikkelingen om gebouwen energiezuiniger te maken. Door dit
besluit zijn belangrijke componenten van het geplande toekomstig onderhoud naar voren gehaald
en deze worden uitgevoerd in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Daarnaast is de wijze van het
groot onderhoud op een hogere normering dan destijds in het onderhoudsplan voorzien, wegens
genoemde energiemaatregelen. Als gevolg van deze besluiten is een schattingswijziging doorgevoerd
in de voorziening groot onderhoud. Het financieel effect is: hogere dotatie voorziening groot
onderhoud in 2021 € 40.000.
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Grondslagen voor balanswaardering
Materiële vaste activa
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 331 3 %.
Financiële vaste activa
Vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, waar nodig onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Bij de
vordering op debiteuren is een voorziening dubieuze debiteuren in mindering gebracht. Deze
voorziening is dynamisch bepaald. De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.
Liquiditeitenbeheer
De liquide middelen betreffen het totaal van de aanwezige geldmiddelen op (spaar)rekeningen en
deposito’s die op korte termijn opzegbaar zijn. De CBB heeft geen gelden belegd in effecten zodat
geen risico’s zijn verbonden aan het liquiditeitenbeheer.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake onderhoud van panden, installaties e.d. wordt eveneens een
voorziening gevormd, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. 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 de 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.
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 in
besteed werk, contributies en abonnementen en overige baten te verminderen met de lasten over het
jaar op basis van historische kosten.
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Nalatenschappen
Nalatenschappen worden verantwoord zodra een betrouwbare omvang van de schatting kan
worden gemaakt. Conform richtlijn RjkC1.207. Hierbij wordt een 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 Canon/PCI voor de huur van kopieermachines
en printers. De looptijd van dit contract bedraagt 72 maanden en eindigt op 28 februari 2025. De
verplichting bedraagt € 37.800 exclusief BTW per jaar.
Leasecontract motorrijtuig
De Vereniging heeft een langlopende verplichting aangegaan ter zake van 1 lease-auto:
- een motorrijtuig ten behoeve van de directie, deze heeft een looptijd tot 2024. De verplichtingen
bedragen in totaliteit € 12.480 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 in deze jaarrekening toegelicht onder de baten
(bijdrage van bevriende stichting)
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Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo
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0341-56 54 99

WWW.CBB.NL

info@cbb.nl

