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Bestuursverslag  
 
Inleiding 
Het jaar 2017 heeft, naast de continuering van het leveren van diensten aan de 
bibliotheeksector en enkele andere organisaties, in het teken gestaan van de strategie voor de 
toekomst. Met toenemende digitalisering en het ontstaan van meerdere commerciële digitale 
muziekdiensten, blijft het onderscheidende vermogen van een laagdrempelige publieke en 
onafhankelijke muziekvoorziening van belang, digitaal, maar ook fysiek. Digitaal en fysiek is voor 
wat muziek betreft in onze visie ondeelbaar. Onze focus voor de strategie blijft dan ook liggen 
op het leveren en vinden van muziek en muziekinformatie, zo toegankelijk mogelijk, zonder 
commercieel oogmerk, waarbij bibliotheken en hun leden  belangrijke afnemers zijn. In alles wat 
wij doen staat muziek centraal. 

De eerste pijler van onze strategie zijn onze digitale diensten via Muziekweb.nl, gebaseerd op 
onze collectie, met informatie over muziek, thema’s, genres van alle op de markt verschenen 
cd’s. Volledig beluisterbaar in bibliotheken en thuis via playlists. De metadata van de muziek zijn 
opgenomen in de Nationale Bibliotheek Catalogus van de Digitale Bibliotheek en worden 
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, omdat de kwaliteit van de data hoog is en geschikt 
voor onderzoeksdoeleinden. 

De tweede pijler van onze strategie is onze collectie, op basis waarvan we onze digitale diensten 
kunnen leveren. De fysieke collectie bestaat uit uitleenbare exemplaren lp’s, cd’s en 
muziekdvd’s, aangevuld sinds 2017 met dvd’s ten behoeve van de Nederlandse 
achtergrondcollectie van bibliotheken. Daarnaast nog een deel niet uitleenbare collectie 
historisch materiaal en erfgoed, dat deels is ontsloten, maar niet allemaal is gedigitaliseerd. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld wasrollen (gedigitaliseerd en ontsloten), schellakplaten, bijzondere 
collecties (Fonos, Riemens, Rasa, Tropen Instituut, Nederlands Pop Instituut, etc,).  

Beide pijlers komen samen in een beeld voor de toekomst, waarbij iedereen die iets wil weten 
over muziek, muziek zoekt of wil vinden, digitaal of fysiek, bij ons, Muziekweb, terecht kan. De 
vindplaats en community voor audio en deels visuele muziek. In ons beeld voor de toekomst 
werken we samen met een andere organisatie die met name de bladmuziek, uitleenbaar of 
erfgoed, fysiek beheert, digitaal ontsluit, toegankelijk en vindbaar maakt. Zodat samen 
toegevoegde waarde wordt geleverd voor heel veel liefhebbers van muziek, consumerend of 
producerend. 

In 2018 zullen we deze strategie verder uitwerken in beleid om in 2020 en verder een duidelijke 
positie in het kunst en cultuur landschap in te kunnen nemen en daarvoor ook gefinancierd te 
kunnen worden. 

Doelstelling 
De Stichting Centrale Discotheek heeft als statutair doel geformuleerd om kennis over muziek te 
bevorderen, en daarbij alle verdere handelingen te verrichten die met dit doel in ruimste zin 
verband houden. De stichting wil haar doel verwezenlijken door onder meer het ter beschikking 
stellen van muziekopnamen, zowel fysiek als digitaal, het verspreiden en produceren van 
gegevensbestanden, catalogi, toelichtingen en ander educatief materiaal op muziekgebied. In dit 
opzicht is de doelstelling van de stichting in de basis niet veranderd in de loop der jaren, maar in 
de uitwerking naar het digitale domein wel verbreed. 
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Functie 
De belangrijkste functies die de CDR, met zijn producten zoals Muziekweb, vervult, zijn de 
volgende: Erfgoed: het beheer en duurzaam behoud van de collectie lp’s, cd’s en muziek-dvd’s, 
t.b.v. alle gebruikers, leden van bibliotheken, bibliotheken en verwante collecties (zoals Beeld & 
Geluid, verder B&G) in Nederland.   

In 2017 is de pagina Bijzondere Collecties aan de website toegevoegd. Deze pagina dient als 
verzamelplek voor de Muziekweb-erfgoedcollecties, zoals historische geluidsdragers of ander 
bijzonder materiaal dat veelal niet uitleenbaar is. Voorheen waren deze collecties niet op de 
website te vinden. Via de pagina Bijzondere Collecties is informatie te vinden over de 
verschillende collecties, en worden bezoekers verder de website in geleid. Eind 2017 zijn vier 
collecties op de pagina te vinden; de bedoeling is om er stapsgewijs steeds meer aan toe te 
voegen.  
In 2017 zijn nieuwe collecties verworven. Zo heeft Muziekweb een grote collectie wereldmuziek 
verkregen, die in bezit was van het in 2017 opgeheven podium RASA. Deze collectie bestaat uit 
cd’s en lp’s, soms zeldzaam en uniek, en ook live opnamen op cassette, video en DAT-tape. Een 
deel is verzameld door medewerkers van RASA, een ander deel is afkomstig van het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen (Tropentheater en Tropenmuseum). Daarnaast is in samenwerking met 
het Stadsarchief Rotterdam de gedigitaliseerde collectie van Morabeza Records, het eerste 
Kaapverdische platenlabel ter wereld, aan Muziekweb toegevoegd. Ook de cd-collectie van het 
voormalige Nationaal Popinstituut (NPI) wordt begin 2018 overgedragen aan Muziekweb. Deze 
collectie van circa 18.000 cd’s was in beheer bij Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam, maar was daar niet publiek toegankelijk werd nauwelijks gebruikt. De Morabeza en 
NPI-collecties zullen in 2018 aan de website worden toegevoegd, net als de collectie wasrollen. 
 
 

 
 

Screenshot van pagina Bijzondere Collecties  
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Gids- en educatiefunctie: bij uitstek een bibliotheektaak om de weg te vinden in de enorme 
hoeveelheid muziek. Muziekweb biedt hiervoor alle mogelijkheden. Voor het kennismaken met 
muziek, kennis vergaren over muziek, muzieksmaak ontwikkelen, adviezen krijgen om je 
muziekkeuze en kennis te verbreden en  educatieve doeleinden is contextualisering van belang. 
Op een wijze waardoor de gebruiker eenvoudig geleid wordt door de veelheid van 
mogelijkheden om kennis te maken met muziek en te genieten van muziek.  
De rol van de context en de gidsfunctie zal in Muziekweb, naarmate het aanbod op de markt 
groter, diverser en ongestructureerder wordt aangeboden (bijv. via internet), steeds 
belangrijker worden.  Het is nadrukkelijk een functie die de openbare bibliotheek kan vervullen. 
Muziekweb vergroot de toegankelijkheid,  bereikbaarheid, maar ook de effectiviteit van gebruik 
van muziek en de catalogus. De verbeterde zoekfunctie van de site maakt het zoeken en vinden 
nog eenvoudiger. In 2017 zijn het aantal playlists en intro’s flink uitgebreid. De playlist van de 
kinderboekenweek is maar liefst 3.000 keer beluisterd.  

De CDR is in 2017 een samenwerking begonnen met De Voorleeshoek. Via de site van de 
Voorleeshoek kan je een abonnement nemen op voorleesfilmpjes, die geschikt zijn voor 
kinderen in diverse leeftijdscategorieën. De Voorleeshoek is inmiddels via de KB 
inkoopcommissie beschikbaar voor alle bibliotheken in Nederland. In 2018 ontwikkelt de CDR 
een speciale pagina waar de muziek die je in de voorleesfilmpjes kunt horen, verder wordt 
uitgelicht.   
 
Collectie en catalogus: een integere database vormt de basis voor een eenduidige en 
eenvoudige ontsluiting van de collectie in Muziekweb voor de gebruiker. Zo, dat elke zoekslag 
leidt tot het vinden van de gezochte muziek of informatie. En bij voorkeur ook op een manier 
waarbij de gebruiker tips en adviezen krijgt over muziek, in het verlengde van de vraag of 
zoektocht. De metadata zullen worden uitgebreid met nieuwe internationale afspraken. Hiertoe 
werkt de CDR samen met de Koninklijke Bibliotheek (verder KB). Muziekweb draagt bij aan de 
verbinding tussen de fysieke collectie enerzijds en de duurzame digitale opslag van alle muziek, 
de digitale content (muziekdiensten), alle informatie én de eenvoudige, eigentijdse, digitale 
ontsluiting van de catalogus anderzijds. De CDR laat met Muziekweb en alle diensten zien dat de 
fysieke en digitale bibliotheekfunctie met elkaar verbonden kunnen worden. Deze diensten 
komen weer ter beschikking aan alle bibliotheken in Nederland. Zij kunnen gebruikmaken van de 
gehele muziekcollectie voor hun leden en bezoekers. 
 
Landelijke dienstverlening 
De CDR richt zich met de enorme, nagenoeg complete muziekcollectie, op de landelijke 
dienstverlening aan bibliotheken. Naast het leveren van aanschafinformatie en 
titelbeschrijvingen aan Nederlandse- en Belgische bibliotheken in samenwerking met de NBD 
Biblion en CultuurConnect, is veel aandacht besteed aan de erfgoedtaak (aanschaf en beheer) 
en het optimaliseren van de ontsluiting van de collectie. 
Verder is de gids-, informatie- en educatieve functie van Muziekweb.nl verder ontwikkeld. In 
2017 zijn digitale muziekwebwijzers, voorzien van beeld en geluid, toegevoegd in de vorm van 
Muziekweb Intro’s. Ook zijn er thematische webcasts ontwikkeld, die 24/7 beluisterbaar zijn, 
ook buiten de muren van de bibliotheek. De Playlists bevatten een aantal illustratieve 
nummers/stukken muziek die bij een bepaald thema horen. Muziekweb wordt in alle 
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bibliotheken gebruikt, net als de op Muziekweb gebaseerde digitale dienst Muziekweb in de 
Bibliotheek (binnen de muren van de bibliotheek compleet beluisterbaar) en het aanvragen van 
fysieke cd’s, lp’s en muziekdvd’s. De uitrol van Muziekweb in de bibliotheek stuit echter nog 
steeds op technische problemen bij sommige bibliotheken. De in 2015 door Muziekweb in eigen 
beheer ontwikkelde touchscreens zijn daarvoor een oplossing en worden inmiddels in 13 
bibliotheken gebruikt. Bibliotheken zijn daar zeer tevreden over, het gebruik is zeer eenvoudig: 
plug en play. Onder andere de OBA (de bibliotheek van Amsterdam) heeft een aantal 
touchscreens in de Centrale Bibliotheek en in 2 vestigingen geplaatst.  
Naast de dienstverlening aan bibliotheken, levert de CDR ook diensten aan B&G in de vorm van 
het hosten van een door de CDR in de look&feel van B&G gemaakte website en functionaliteiten 
(w.o. het downloaden via een winkelmandje voor omroepprofessionals). Deze dienst is medio 
2014 opgeleverd. In 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is het contract, herzien, 
verlengd. Ondanks hun tevredenheid, heeft B&G vanwege hun eigen herijkte toekomstvisie 
waarbij hun focus gericht wordt op erfgoed van radio en televisie, het contract toch opgezegd 
per medio 2017. Op het gebied van erfgoed wil B&G wel met ons blijven samenwerken. 

Muziek thuis luisteren  
Er is met name voor popmuziek, maar daarnaast ook voor jazz, wereldmuziek en klassiek,  een 
alternatief ontwikkeld door de softwareprogrammeurs van de CDR, waarbij een YouTube- en 
Spotify-koppeling (geautomatiseerd) is gemaakt aan de tracks van Muziekweb. Niet voor elke 
track bestaat er een filmpje met geluid, maar het aantal is enorm en de koppeling werkt 
verrassend goed. Dit is niet alleen fullstream beluisterbaar, maar ook nog beeldmateriaal en 
vaak ook nog songteksten die meelopen in het beeld. Een enorme toegevoegde waarde, die 
rechtenvrij geboden kan worden. Hierdoor zijn er geen extra kosten aan verbonden en is dit 
alles ook thuis te gebruiken. In 2017 is een begin gemaakt de Muziekweb Intro’s en Playlists, 
waardoor thema’s met muziekselecties,  streaming via Muziekweb.nl voor thuisgebruik en 
educatieve doeleinden beschikbaar is gemaakt. Bij de intro’s worden fragmenten en 
filmmateriaal gebruikt, die ook thuis bekeken en beluisterd kunnen worden. 

Dienstverlening aan derden 

De digitale dienstverlening (metadata, fragmenten, e.d.) aan CultuurConnect is in 2017 verlengd 
voor een periode van 3 jaar. Ook enkele kleinere (commerciële) partijen maken tegen betaling 
gebruik voor hun diensten van de metadata van de CDR.  

Beeld en Geluid collectie 

Beeld en Geluid heeft een fysieke cd-collectie die nu weer beschikbaar is gemaakt voor 

omroepen, vanaf het moment dat het contract met Muziekweb is geeindigd (juni 2017). Het cd-

archief van Beeld en Geluid is inmiddels gekoppeld aan de Muziekweb-collectie. Ruim 47.000 

titels zijn niet te koppelen omdat de titels niet exact overeenkomen. Een aantal collega’s gaan 

regelmatig naar Beeld en Geluid toe om handmatig ter plaatse te controleren of de titels toch in 

Muziekweb beschikbaar zijn. Titels die Muziekweb niet heeft worden meegenomen naar 

Rotterdam en worden beschreven en gedigitaliseerd om in Muziekweb te kunnen presenteren.    
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Stageproject TU Delft 
Drie studenten van de opleiding Technische Informatica aan de Technische Universiteit Delft 
hebben in 2017 stage gelopen bij Muziekweb, in het kader van hun Bachelor Eindproject (BEP). 
De studenten hebben in 11 weken een programma gemaakt dat de 250.000 klassieke uniforme 
titels uit de database, nu nog allemaal in het Nederlands zijn, kan vertalen naar het Engels, Frans 
en Duits. Het programma was in staat 95 procent van de eerste 10.000 titels correct te vertalen. 
Dankzij het programma wordt het voor Muziekweb eenvoudiger te linken met internationale 
muziekdatabases en -diensten, kan makkelijker data worden gedeeld met buitenlandse 
muziekbibliotheken en -archieven en kan de eigen website worden vertaald voor internationale 
bezoekers. Het project was zowel voor Muziekweb als de studenten een succes: hun BEP werd 
beoordeeld met een 9. In februari 2018 zullen twee Muziekweb-medewerkers de resultaten 
presenteren op het congres van OCLC in Edinburgh. 
 
TROMPA 
Muziekweb is consortiumpartner in het Europese project TROMPA: Towards Richer Online 
Music Public-domain Archives. Dit drie jaar durende project heeft als doel online databases met 
klassieke muziek (bladmuziek, geluid, context en achtergronden) met elkaar te verbinden, te 
verrijken en toegankelijk te maken, voor en samen met zowel professionele gebruikers als 
amateurs en liefhebbers. Het projectvoorstel is in 2017 ingediend bij de Europese Commissie, en 
eind 2017 toegekend. Alle partners hebben specifieke taken binnen het project, gebaseerd op 
hun expertise en specialisatie. Muziekweb zal zich vooral richten op contextualisering, onder 
meer door de verbanden te leggen met externe databases en ontvangt hiervoor ongeveer  
€ 130.000. TROMPA zal in mei 2018 starten. Andere partners zijn o.a. Universidad Pompeu Fabra 
(Barcelona), Technische Universiteit Delft, Goldsmiths’ College (Londen), Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien (Wenen) en het Koninklijk Concertgebouworkest. 
 
Filmbieb 
In 2017 heeft Muziekweb de site Filmbieb ontwikkeld, die in het eerste kwartaal van 2018 
gepresenteerd zal worden. Vanaf 1 maart presenteert Muziekweb de site filmbieb.nl. Via 
Filmbieb kunnen leden van bibliotheken in Nederland film-dvd’s lenen die niet in hun eigen 
bibliotheek beschikbaar zijn. Ook kunnen via de site trailers worden bekeken en wordt er 
achtergrondinformatie over de beschikbare films en series gegeven en er zijn koppelingen 
gemaakt met e-books, boeken en muziek, zodat bijvoorbeeld boekverfilmingen eenvoudig 
gevonden kunnen worden.  

Het aanbod is tot stand gekomen op basis van een afspraak die gemaakt is op landelijk niveau 
tussen de bibliotheken en de KB in het landelijk collectiebeleidsplan. Daarin is afgesproken dat 
Muziekweb, samen met de KB, zorg draagt voor het vormen van een achtergrondcollectie, die 
beschikbaar wordt gesteld aan alle bibliotheekleden. Aanvullend op de eigen collecties van 
bibliotheken. De collectie wordt gevormd mede dankzij schenkingen van Nederlandse 
bibliotheken en particulieren. Met Filmbieb wil Muziekweb dit vaak zo belangrijke Nederlandse 
culturele erfgoed behouden. Ook bibliotheken met nog slechts een beperkte collectie op locatie 
kunnen zo blijvende toegang en beschikbaarheid bieden tot onder andere Nederlandse films, 
series, documentaires en boekverfilmingen.  
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AVG 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

Muziekweb heeft hiervoor in 2017 al aanpassingen gemaakt in de website en in het 

softwareprogramma Duit en treft verdere voorbereidingen om op 25 mei 2018 aan de 

wetgeving te kunnen voldoen.  

Collectie en catalogus 
De collectie bestaat uit nagenoeg alle cd’s die vanaf het begin jaren ‘80 op de Nederlandse en 
Vlaamse markt zijn uitgebracht. De collectie vormt de basis voor alle landelijke diensten, fysiek 
en digitaal, met de daarbij behorende data en informatie. De collectie wordt via de website 
Muziekweb.nl gepresenteerd. De best bezochte pagina van Muziekweb is “nieuw binnen”, een 
weekoverzicht van de nieuw binnengekomen cd’s populair en klassiek. Gemiddeld zijn dat er 
nog steeds 300 per week. Vanwege de hernieuwde interesse voor lp’s en de nieuwe uitgaven die 
van lp’s op de markt komen, zal in 2017 besloten worden of een rubriek “nieuw binnen lp’s” zal 
worden ontwikkeld en aangeboden. Via Muziekweb, die als gids en informatiesite gebruikers 
wegwijs maakt in de rijke muziekcollectie, kan gezocht worden op stijl, genre, artiest, 
componist, thema. Ook op educatief gebied en met muziekadvies van de eigen smaak verder 
ontwikkeld worden. Van elk nummer of stuk van een muziekwerk kunnen fragmenten beluisterd 
worden. Uiteraard kunnen fysieke cd’s, lp’s en muziek-dvd’s van de collectie geleend worden. 
De digitale- en fysieke muziekdiensten die aangeboden worden aan alle bibliotheken in 
Nederland en worden gebruikt voor en door bibliotheekleden, zijn allemaal geënt op de 
muziekwebbasis. Muziekweb is daardoor het handelsmerk van de CDR geworden. De website is 
volop in ontwikkeling en zal steeds aantrekkelijker, intuïtiever, gemakkelijker en toegankelijker 
in het gebruik worden.  

Opleidingen van medewerkers 
Vernieuwingen van Muziekweb en muziekdiensten vraagt ook om blijvende ontwikkelingen van 
medewerkers. Naast nieuwe instroom van medewerkers is het van belang dat de andere 
medewerkers zich ook blijven ontwikkelen. Zo is er in 2017 aandacht besteed aan uiteenlopende 
opleidingen voor medewerkers, deels op eigen verzoek. Een greep: HBO Informatica, 
Webdesign, Bibliotheekplaza seminar, Privacywetgeving (AVG), persoonlijke coachingstrajecten, 
arbeidsrechtseminars, rechtenstudie en internationale metadatering RDA.  

Toekomst 
Het is de bedoeling dat de landelijke dienstverlening van  Muziekweb, in de toekomst integraal 
onderdeel van de Nederlandse Bibliotheek Catalogus (verder NBC) gaat uitmaken onder regie 
van de KB. 

De NBC, die ontwikkeld is door Bibliotheek.nl (verder BNL), zal door de KB onder handen worden 
genomen en worden vernieuwd en verbeterd. De KB start ook met de nieuwe login (centrale 
toegang tot de website en functies) en nieuwe ICT- infrastructuur. Deze ontwikkeling heeft ook 
bij de KB vertraging opgelopen, waardoor de login (single sign on) niet voor alle diensten in 2016 
beschikbaar is. In 2016 is tevens een onderzoek door M&I/Partners gestart voor een nieuw 
landelijk uitleen- en catalogussysteem. Dit traject wordt door de KB uitgevoerd en heeft enige 
vertraging opgelopen. Het zal naar verwachting begin 2018 tot besluitvorming leiden door de 
KB. 
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Voor de bibliotheekleden en andere gebruikers is het van belang via een centrale toegang ook 
toegang te krijgen tot het complete muziekaanbod van Muziekweb. Daarbij wordt gestreefd 
naar een zo toegankelijk mogelijke, maar effectieve zoek- en gidsfunctie, voor de gebruiker. In 
combinatie met een representatieve vormgeving in de NBC. 

De CDR kan met Muziekweb, dankzij alle content en context  een belangrijke bijdrage leveren 
aan de NBC en de digitale ontwikkeling van de bibliotheeksector. 

In 2016 heeft de CDR deel uitgemaakt van de landelijke werkgroep collectiebeleid. In het 
collectiebeleid is de specifieke plaats van de CDR met Muziekweb en collectie vastgelegd. Het 
collectieplan is eind 2016 aangenomen door de sector, met enkele kanttekeningen die nog 
verwerkt worden in het definitieve plan. Dit plan zal in 2018 verder worden uitgewerkt door een 
stuurgroep van de KB, waarin de CDR ook zitting heeft. 

Met het oog op de toekomst is in 2015 een begin gemaakt met een aantal grotere projecten. 
Met als algemeen doel muziek nadrukkelijker te positioneren in de bibliotheken, maar meer 
specifiek om bijvoorbeeld de CDR-muziekmetadata voor internationaal gebruik te ontsluiten en 
om de CDR metadata te benutten voor wetenschappelijk onderzoek. In 2016 zijn deze projecten 
verder ter hand genomen. De Resource Description and Access (RDA), International Standard 
Name Identifier (ISNI) en Virtual International Authority File (VIAF) projecten (belangrijk voor 
aansluiting bij de KB en internationale thesauri) lopen volgens planning en worden in 2018 
voortgezet. 

Financiën 
 
Eigen vermogen 

Het totaal eigen vermogen per 31-12-2017 € 757.183,-, onderverdeeld in Stichtingskapitaal, 
bestemmingsreserve en overige reserve. Het Stichtingskapitaal is € 23,-. De bestemmingsreserve 
bedraagt € 398.042 en de overige reserve € 359.118.  

De bestemmingsreserve bestaat deels uit de huisvestingsreserve, hiervoor is een jaar aan 
huisvestingslasten gereserveerd. De huisvesting bedraagt +- €115.000,- p.j. Een deel van de 
bestemmingsreserve wordt aangewend om projecten te kunnen realiseren. In 2018 is hiervoor 
het volgende begroot: Muziekweb Internationaal € 25.000, Muziekweb wetenschap & educatie 
€ 25.000, Erfgoed € 50.000 en Innovatie € 25.000. Hiervan zal € 70.625 uit de 
bestemmingsreserve worden gehaald en het restant uit de overige reserves. 

Daarnaast is het streven is om de continuïteitsreserve ten minste vier maanden 
personeelskosten van de totale formatie á € 435.000,- te laten zijn, maar dat bedrag is nog niet 
volledig beschikbaar voor de continuïteitsreserve tenzij het resterende bedrag uit de overige 
reserve gehaald zou worden. Daar is door het bestuur niet voor gekozen, om eventuele 
tegenvallers te kunnen bekostigen uit de overige reserves. 

Beleid ten aanzien van beleggingen 

Beleggen is risicovol en niet de deskundigheid van de CDR. Daarnaast kennen de reserves een 
bestemming. Het vermogen is verdeeld over twee rekeningen, waarbij het grootste gedeelte 
gedurende het jaar op een vermogensspaarrekening staat. 
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BEGROTING PROJECTEN *1

BATEN 

DIENSTEN AAN BIBLIOTHEKEN 387.500            -                   

INKOMSTEN BNL/KB 1.055.000         -                   

DIENSTEN NON-PROFIT SECTOR 90.000              -                   

PROJECTEN (Extern gefinancierd) 100.000            -                   

OVERIGE INKOMSTEN 23.000              -                   

DIVERSE OPBRENGSTEN 6.000                -                   

TOTALE BATEN/INKOMSTEN 1.661.500         -                   

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN 1.120.500         125.000        

KAPITAALLASTEN / ICT 156.000            -                   

MATERIËLE KOSTEN 188.500            115.000        

SPECIFIEKE KOSTEN 306.500            -                   

DIVERSE LASTEN 5.000                

TOTALE LASTEN 1.776.500         240.000        

TOTAAL EXPLOITATIE RESULTAAT 115.000-            240.000-        

TOTAAL PROJECTEN 240.000             -                    *2

Vrijval reserveringen/bestemmingsreserve tbv projecten 240.000            -                   

TOTAAL RESULTAAT 125.000            240.000-        

J A A R P L A N / BEGROTING      2 0 1 8

JAARPLAN / BEGROTING 2018

 

 

*1  De personeelskosten zoals weergegeven in kolom begroting zijn de totale personeelskosten. 
Met kolom projecten maken wij inzichtelijk welk deel van de totale personeelskosten aan 
projecten wordt toegerekend. 
*2 De 240K aan projecten bevat 115K aan huisvestingskosten, weergegeven bij de materiële 
kosten. 
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Toelichting baten 
De diensten aan bibliotheken zijn hoger dan begroot in 2017. De verwachting was dat er een 
lichte daling zou plaatsvinden in de uitleen, echter er is juist een lichte stijging geweest. Voor 
2018 is er voorzichtig begroot maar wel een stijging t.o.v. de begroting 2017. Aan projecten was 
begroot € 250.000 voor Filmbieb.nl. Hiervan is € 50.000 daadwerkelijk binnengekomen. Er is aan 
projecten begroot voor 2018 € 100.000, bestaande uit 50K voor vervolg van Filmbieb.nl en 50K 
voor project Trompa. Project Trompa is een Europees project gericht op het digitaal 
uniformiseren en koppelen van publieke muziek archieven. 
De overige inkomsten begroting 2018 zijn +- 108K lager dan begroot in 2017. Dit komt door het 
wegvallen van de inkomsten Beeld en Geluid. 

Toelichting lasten 

De personeelskosten begroot 2018 zijn +-70K lager dan begroting 2017. Dit heeft direct verband 
met de lagere inkomsten. De kapitaallasten zijn 20K lager dan begroot, dit komt met name 
doordat een deel van de dataopslag in huis gebeurt en voorheen extern werd geregeld. 
Daarnaast is er een lager budget voor investeringen in ICT. 

 
Directie 

M. Teunissen (bestuurder) en M. de Koning (adjunct-bestuurder)  

Raad van Toezicht 

Voorzitter: F.H. Meijer  
Vicevoorzitter: M.T. Erwich  
Leden: P.D. van Eijk, I.J. Mulder, O. Van Munster 
Erelid en adviseur: R. Maas 
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Kengetallen en cijfers 

 2017 2016 

aantal cd’s    576.475 561.027 

aantal lp’s 300.000 300.000 

aantal muziek-dvd’s 26.167 23.483 

historisch materiaal wo. wasrollen, 78 toeren, 

schellakplaten, lp’s bijzondere collecties. 115.000 106.000 

aantal uitleningen IFL  139.295 139.720 

aantal bezoeken www.muziekweb.nl * 4.635.434 3.614.520 

aantal beluisterde tracks Muziekwebluister 1.188.247 1.079.657 

aantal beluisterde fragmenten  8.961.492 7.317.300 

aantal personeelsleden** 47 49 

aantal formatieplaatsen** 23,30 25,53 

 

* Vanaf 2016 worden de cijfers van Google Analytics gehanteerd.  

**  Personeelsleden en formatieplaatsen 2017 zijn gebaseerd op de stand per 31-12-2017 

 

 

  

http://www.muziekweb.nl/
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Personeelsbestand  

CENTRALE DISCOTHEEK / MUZIEKWEB Aantal

Fte's obv 

uren

Fte's obv 

SVW dgn

Vaste dienstbetrekking 25 16,46 18,37

Tijdelijke dienstbetrekking 22 6,84 8,14

Totaal 47 23,30 26,51

Medewerkers fulltime / parttime

Fulltime 7

Parttime 40

Totaal 47

Verzuimcijfers 2017

Verzuimpercentage

Totaal 4,39%

Duur

Verzuimduur gemiddelde 3,12

Verzuimdagen totaal 456,08

 

Het verzuimpercentage is gestegen van 1,73%(2016) naar 4,39%(2017). Dit is te verklaren door 
een gestegen kort ziekteverzuim en één langdurig ziekteverzuim. 
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Resultaten 

Samenstelling van het exploitatiesaldo

De staat van baten- en lasten over 2017 en 2016 kunnen als volgt worden weergegeven:

2017 2016

x € 1.000 x € 1.000

Baten 1.821 1.929

Personeelskosten 1.344 1.294

Kapitaallasten 184 208

Materiële kosten 202 135

Specifieke kosten 306 313

Overige lasten 0 61

Lasten 2.036 2.011

Exploitatiesaldo -215 -82

Resultaatanalyse

De afname van het resultaat met € 133.000,- ten opzichte van 2016 kan als volgt worden 

geanalyseerd:

2017

x € 1.000 x € 1.000

Resultaatverlagend

● hogere personeelskosten 50

● hogere materiele en specifieke kosten 60

● lagere kapitaalslasten -24

● lagere overige lasten -61

● lagere brutomarge 108

133

Lager exploitatiesaldo 133
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Financiële positie 
Financiële structuur

              31-12-2017               31-12-2016

x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa

Materiële vaste activa 1,5 0,2 4 0,3

Vorderingen 123 13,4 129 10,8

Liquide middelen 792 86,5 1.062 88,9

916 100,0 1.195 99,9

Passiva

Eigen vermogen 757 82,7 973 81,4

Kortlopende schulden 159 17,3 222 18,6

916 100,0 1.195 100,0

Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

31-12-2017 31-12-2016

x € 1.000 x € 1.000

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 123 129

Liquide middelen 792 1.062

915 1.191

Kortlopende schulden -159 -222

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 756 969

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1,5 4

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 757 973

Financiering

Eigen vermogen 757 973

757 973

Blijkens vorenstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van

31 december 2016 met € 213.000 gedaald te weten van € 969.000 ultimo boekjaar 2016 tot 

€ 756.000 ultimo boekjaar 2017.   
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Jaarrekening 

 

 

Stichting Centrale Discotheek 
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Balans 
(Na resultaat bestemming) 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1.544 4.110

Geluidsdragers 1 1

Overige materiële vaste activa 1.543 4.109

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 122.523 128.981

Debiteuren 17.969 57.841

Overige vorderingen 104.554 71.140

Liquide middelen 791.960 1.061.890

Kas -                         492

ABN Amro bank 27.464 78.830

ING Bank 1.027 309

Spaar- en vermogensrekening 763.469 982.259

Totaal activa 916.027 1.194.981
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(Na resultaat bestemming)

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Eigen Vermogen 757.183 972.904

Stichtingskapitaal 23 23

Bestemmingsreserve 398.042 667.417

Overige reserve 359.118 305.464

Kortlopende schulden 158.844 222.077

Belastingen en sociale premies 67.128 100.421

Crediteuren 48.174 20.288

Overige schulden 43.542 101.368

Totaal passiva 916.027 1.194.981
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Staat van baten en lasten- Deel 1 
Begroting 

2017 2017 2016

Diensten aan bibliotheken 347.000              489.975              419.797              

Inkomsten BNL/KB 1.055.000           1.105.000           1.105.000           

Diensten non profitsector 94.000                95.411                96.930                

Projecten 250.000              50.000                -                            

Overige inkomsten 131.200              77.404                172.436              

Financiële baten 5.000                   3.068                   7.211                   

Overige baten 1.500                   -                            127.551              

Totale baten 1.883.700           1.820.858           1.928.925           

Totale lasten 1.883.700           2.036.579           2.011.331           

Exploitatie saldo -                            215.721              82.406                

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve -                            53.654                -                            

Bestemmingsreserves -                            -                            340.348              

Onttrekkingen -                            -269.375             -422.754             

Totaal mutatie eigen vermogen -                            -215.721             -82.406               

          Uitkomst
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Staat van baten en lasten– Deel 2 
Begroting 

2017 2017 2016

LASTEN

Personeelskosten 1.189.434           1.344.126           1.294.663           

  a. Lonen en salarissen 689.667              856.455              816.958              

  b. Sociale lasten 114.967              150.679              151.148              

  c. Pensioenlasten 154.000              130.957              115.601              

  d. Personeel derden 133.000              105.336              108.313              

Diverse personeelskosten    

  e. Personeels- en kantinekosten 10.000                12.622                12.172                

  f. Opleidingskosten 8.000                   8.571                   7.095                   

 g. Advertentiekosten personeel 300                      418                      198                      

  h. Wervingskosten personeel -                            5.000                   -                            

  i. Representatie- en reiskosten 45.000                47.459                48.195                

  j. Premie ziektekosten 12.000                13.533                13.000                

  k. Overige personeelskosten 22.500                18.683                21.983                

  l. Ontvangen ziekengeld -                            -5.587                 -                            

Kapitaallasten 186.000              183.801              207.984              

Afschrijvingen 104.000              111.582              125.435              

Kosten duurzame digitale opslag 72.000                71.652                71.652                

Dataopslag/distributie 10.000                567                      10.897                

Materiele kosten 188.500              202.346              134.723              

  a. Huisvestingskosten 125.000              119.594              19.530                

  b. Onderhoud technische install. 3.000                   4.428                   2.876                   

  c. Touchscreen meubels -                            15.067                9.523                   

  d. Assurantiekosten 20.000                18.416                19.980                

  e. Overige materiele kosten 500                      8                           69                        

  f. Telecommunicatiekosten 5.000                   4.553                   3.449                   

  g. Internetkosten 35.000                40.280                37.372                

  h. Opdrachten aan derden -                            -                            41.924                

Specifieke kosten 314.000              306.021              312.689              

 Kantoorkosten    

  a. Kantoor en uitleenkosten 17.000                14.546                24.654                

  b. Porti en vracht 25.000                22.123                18.402                

  c. Abonnementen/contributies 10.000                7.103                   10.759                

  d. Advieskosten 5.000                   1.118                   -                            

  e. Accountantskosten 18.000                22.699                27.280                

  f. auteursrecht 1.500                   882                      715                      

Relatiebeheer

  g. Publiciteit 35.000                42.277                36.925                

  h. Informatie- en educatiekosten 2.500                   -                            -                            

Aankoop geluidsdragers

  i. Inkoop CD's en DVD's 200.000              195.273              193.954              

Overige lasten 5.766                   285                      61.272                

Totale lasten 1.883.700           2.036.579           2.011.331           

          Uitkomst
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Begroting t.o.v. werkelijke kosten 2017 
Er is een verschil tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017.  
Bij de baten is er € 62.842,- minder aan inkomsten binnen gekomen. Bij de diensten aan 
bibliotheken is er een stijging te zien van 142K aan inkomsten, door de extra inkomsten 
titelbeschrijving (41K), uitleningen aan bibliotheken (70K) en touchscreens (26K). Inkomsten 
BNL/KB zijn 50K gestegen door subsidie innovatieve diensten die niet begroot was. De 
inkomsten filmbieb.nl zijn 200K lager dan begroot vanwege een lagere subsidie toezegging. Bij 
de overige inkomsten (-53K) is beeld en geluid lager dan begroot vanwege de opzegging van het 
contract 

Bij de lasten  is een stijging ten opzichte van de begroting te zien van € 152.879. Deze 
meerkosten komen grotendeels voor rekening van de extra inzet aan tijdelijk personeel, zoals 
beoogd is, voor het realiseren van projecten. Deze meerkosten worden vanuit de 
bestemmingsreserve waarin de projecten benoemd zijn, gefinancierd. 

 
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 
Algemeen 

Aard van de bedrijfsactiviteiten 
De stichting leent grammofoonplaten, compact discs, muziekdvd’s en filmdvd’s uit en geeft 
informatie over muziek aan particulieren op niet commerciële basis. Daarnaast draagt zij zorg 
voor de landelijke signalering van nieuw uitgekomen cd's, muziekdvd's, filmdvd’s en de 
titelbeschrijvingen daarvan. De CDR verzorgt landelijk digitale muziekdiensten t.b.v. 
bibliotheken. 

Vestigingsadres 
De Stichting Centrale Discotheek is gevestigd op de Hoogstraat 110, 3012 PV te Rotterdam. De 
statutaire zetel is gevestigd in de Gemeente Rotterdam. KVK-nummer 41125505. 

Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat het Bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur 
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen 
en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
betreffende jaarrekeningposten. 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven", die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening is opgesteld in euro's.   

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
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Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de vergelijkende cijfers die zijn 
gepresenteerd onder de staat van baten en lasten. 

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het exploitatiesaldo 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Geluidsdragers 
en computerapparatuur worden steeds in het jaar van aanschaf geheel afgeschreven. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs 
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

Eigen vermogen 
De bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Bestuur een bepaalde bestemming heeft 
gegeven, hetgeen jaarlijks opnieuw door het bestuur wordt vastgesteld. 

 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord 
in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

Dienstverlening 
Hieronder wordt verstaan de opbrengst uit hoofde van dienstverlening aan bibliotheken, 
verstrekken van aanschafinformatie en titelbeschrijvingen onder aftrek van over de omzet 
geheven belastingen. 

Afschrijvingen 
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte levensduur. Geluidsdragers en computer-apparatuur worden steeds in het jaar van 
aanschaf geheel afgeschreven. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa 
zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Organisatiekosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen 
De kosten voortvloeiend uit personeelsbeloningen zoals lonen, salarissen en sociale lasten 
worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor 
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zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Andere personeelsbeloningen worden in het jaar 
van uitkering ten laste van het resultaat gebracht. 

Stichting Centrale Discotheek is verplicht aangesloten bij Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. 
De kosten voortvloeiend uit pensioenregelingen zijn in principe gelijk aan de over die periode 
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds 
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

Vaste activa

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Andere vaste

bedrijfs-

middelen

Stand per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde 876.472

Cumulatieve afschrijvingen -872.362

Boekwaarde 4.110

Mutaties

Investeringen 109.016

Desinvesteringen -424.603

Afschrijvingen -111.582

Afschrijvingen desinvesteringen 424.603

Saldo -2.566

Stand per 31 december 2017

Aanschaffingswaarde 560.885

Cumulatieve afschrijvingen -559.341

Boekwaarde 31 december 2017 1.544

Onder de materiële vaste activa zijn begrepen de geluidsdragers welke gewaardeerd worden op € 1.

Afschrijvingspercentages:

Computers & software 100%

Inrichting 10%

Inventaris 20%

Vervoermiddelen 20%

Vlottende activa 

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

Debiteuren

Debiteuren 17.969 57.841

Voorziening dubieuze debiteuren -                     -                     

Debiteuren 17.969 57.841
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Overige vorderingen 31-12-2017 31-12-2016

Te factureren inzake aanschafinfo en titelbeschrijving 

(NBD/Biblion) 44.115 35.102

IFL uitleen december 22.541 -                     

Vooruitbetaalde verzekeringen 22.315 21.765

Interest 2.997 7.211

Dell Financial Services januari 5.971 -                     

Waarborgsommen 2.222 2.222

Diversen 4.393 4.840

104.554 71.140

De overige vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Liquide middelen 

Dit betreffen uitsluitend kasmiddelen en direct opeisbare saldi bij bankinstellingen.

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

In de post Stichtingskapitaal is in het verslagjaar geen wijziging gekomen.

Vermogensstaat

Omschrijving Boek- Vermin- Vermeer- Boekwaarde Vermin- Vermeer- Boek-

waarde deringen deringen deringen deringen waarde

1-1-2016 2016 2016 31-12-2016 2017 2017 31-12-2017

23             -                -                    23                 -                       -                    23                 

749.823   422.754   340.348      667.417       269.375          -                    398.042      

305.464   -                -                    305.464       -                       53.654         359.118      

Totaal 1.055.310 422.754   340.348      972.904       269.375          53.654         757.183      

Stichtingskapitaal

Overige reserve

Bestemmingsreserve
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Bestemmingsreserve 31-12-2017

Onttrekkinge

n Dotaties 31-12-2016

Bestemmingsreserve 2017

Huisvesting reserve* 115.000       115.000        -                        230.000       

Continuïteitsreserve ** 212.417       -                     -                        212.417       

Muziekweb Internationaal -919              50.919          -                        50.000         

Muziekweb wetenschap & educatie 14.548         10.452          -                        25.000         

Erfgoed 21.346         28.654          -                        50.000         

Innovatie 35.650         64.350          -                        100.000       

398.042       269.375        -                        667.417       

31-12-2017 31-12-2016

Overige reserves

Stand per 1 januari 305.464 305.464

Uit exploitatieresultaat 53.654 -                     

Stand per 31 december 359.118 305.464

*  Voor de huisvestingsreserve is een jaar aan huisvestingslasten gereserveerd. De huisvesting bedraagt +- 

€115.000,- p.j.

** Streven is om de continuïteitsreserve ten minste vier maanden personeelskosten van de totale formatie á € 

435.000,- te laten zijn.

*** Voor 2018 is er € 125.000 bestemd ten behoeve van projecten (Muziekweb Internationaal € 25.000, Muziekweb 

wetenschap & educatie € 25.000, Erfgoed € 50.000 en Innovatie € 25.000). Uit de bestemmingsreserve wordt in totaal 

€ 70.625 geput, voor het restant zal de overige reserves worden aangewend.

 

Voorstel resultaatbestemming 2017 

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2017 in overeenstemming met de statuten als volgt te 

bestemmen: 

Toevoegingen aan de overige reserve € 53.654,- 

Onttrekken aan de bestemmingsreserve € 269.375,-  
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Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016

Belastingen en sociale lasten

Loonheffing 46.169 43.281

Omzetbelasting 6.945 51.197

Pensioenpremie 14.014 5.943

Stand per 31 december 67.128 100.421

Overige schulden en overlopende passiva

Accountant 10.712         8.935           

Soundaware BV 8.750           8.750           

Werk door derden 4.995           6.289           

Transportkosten SFB & NBD 4.000           10.374         

Codarts 2.879           2.879           

Conservatorium Amsterdam 1.422           1.425           

Touchscreens bib kampen 2.400           3.600           

Creditcard december 1.462           2.335           

Beeld en geluid -                    44.452         

Cultuurconnect -                    900              

WOZ -                    5.100           

Overigen 6.922           6.329           

43.542         101.368      

De overige schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurovereenkomst

De stichting is per 1 februari 2014 een huurovereenkomst aangegaan met Dell Financial Services inzake de huur

van opslag apparatuur. De huurovereenkomst heeft een looptijd van 5 jaar en bedraagt € 71.652,- op jaarbasis.

De stichting is per 1 januari 2017 een huurovereenkomst aangegaan met stichting Bibliotheek Rotterdam inzake de

huur van het pand. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en bedraagt € 104.382,- op jaarbasis.

Personeelsbestand 2017 2016

Gemiddelde aantal personeelsleden ( in fte's) 23 26

Bezoldiging toezichthouders

De toezichthouders ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet, tijd en betrokkenheid bij de Stichting 

Centrale Discotheek.
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Rotterdam, 24-05-2018

C.P.M. Teunissen M. de Koning

Bestuurder Adjunct-bestuurder
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Overige gegevens 
 
Accountantsverklaring 
 


