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1. Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Clib over 2013. We kijken terug op een succesvol jaar. De afgelopen jaren heeft 

Clib stevig geïnvesteerd in het professionaliseren van de organisatie, en daar plukken we nu de vruchten van. 

Begin 2014 is Clib een kleine, maar stabiele organisatie. Ondanks minder inzet van personeel, is er meer grip op 

de financiën. Ook is er meer ruimte ontstaan om de organisatie te profileren, en ook dat betaalt zich nu uit 

door goede contacten in het culturele veld. Maar ook mogelijke aanbieders van locaties weten Clib eenvoudig 

te vinden.  

 

Het aantal kunstenaars dat via Clib een atelier huurt is al jaren stabiel. Om voldoende basis voor haar 

dienstverlening te creëren, is Clib zich conform haar meerjarenbeleid aan het oriënteren op nieuwe 

doelgroepen. Een succesvolle ontwikkeling in 2013 waarover u in dit verslag kunt lezen is de opzet en 

uitvoering van de nowhere shops: pop-up stores op zichtlocaties waar kunstenaars en cultureel ondernemers 

uitgebaat worden. Een mooi concept waar niet alleen de kunstenaars en eigenaars van panden van profiteren, 

maar zelfs de hele stad. Maar Clib staat niet stil en blijft zoeken naar nieuwe locaties, concepten en 

doelgroepen. De professionalisering van de organisatie geeft ook de ruimte om naar de toekomst te kijken. 

Desondanks vormt de jaarlijkse subsidie van de gemeente een onmisbare basis voor Clib.  

 

De professionalisering van de organisatie heeft niet alleen betrekking op de werkorganisatie en de systemen, 

maar ook op het bestuur. Onder de bezielende leiding van voorzitter Mieke Vossenaar is Clib omgevormd van 

een vereniging naar een stichting, met een professioneel bestuur waarin alle benodigde competenties – 

financieel, juridisch, vastgoed, HR, strategie – belegd zijn, maar waar ook de inbreng van kunstenaars is 

gewaarborgd. Na afloop van haar eerste termijn, en met tevredenheid terugkijkend op een buitengewoon goed 

geklaarde klus, heeft Mieke afscheid genomen van Clib. Graag wil ik, namens Clib, haar op deze plek nogmaals 

bedanken voor haar inzet en enorme verdiensten voor Clib. Dank zij het goede fundament dat onder haar 

voorzitterschap is gelegd, kan Clib verder op het ingeslagen pad en verder werken aan haar ontwikkeling.  

 

Tenslotte maak ik graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd 

aan de resultaten van Clib in 2013. Dit geldt zeker ook de betrokken bestuurders en ambtenaren van de 

gemeente die met ons meedenken en meekijken.  

 

In dit jaarverslag blikken we terug op een succesvol jaar. Maar graag blikken we ook vooruit naar het jaar dat 

voor ons ligt. Weliswaar worden de Brabantse steden geen culturele hoofdstad, maar de ideeën die hiervoor 

zijn ontwikkeld, geven volop energie om mee aan de slag te gaan. In dit jaarverslag wordt al zichtbaar waar de 

ambities van Clib in 2014 liggen: verder op het pad van nieuwe doelgroepen, vernieuwende concepten en 

inspirerende samenwerkingen. Clib blijft daarbij de organisatie die door het faciliteren en ondersteunen van 

kunstenaars en cultureel ondernemers bijdraagt aan het culturele klimaat van Breda. Want daarin vindt Clib 

haar uitdaging.  

 

 

 

Lisette Schipper, 

voorzitter Clib 

 

 

 

Breda, maart 2014 
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2. CLIB 
2.1 Missie 

CLIB is de atelierbeheerder van Breda en heeft als missie het aanbieden van betaalbare werk- en 

presentatieruimtes voor professioneel werkzaam zijnde kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele 

bedrijven. CLIB is proactief in het zoeken van werkruimtes om de professionele ontwikkeling van kunstenaars 

te stimuleren. Hierdoor levert CLIB een bijdrage aan het culturele klimaat van de gemeente Breda en 

ondersteunt CLIB de kunstenaars, cultureel ondernemers en culturele bedrijven werkzaam in deze gemeente. 

 

2.2 Doelstelling 

CLIB heeft als doelstelling het tegen een aanvaardbare prijs 

aanbieden en beheren van werk- en presentatieruimtes aan 

professionele kunstenaars, cultureel ondernemers, culturele 

bedrijven en culturele organisaties in Breda. 
 

2.3 Prestatieafspraken 2013 

In de subsidietoekenning voor 2013 vanuit de Gemeente Breda zijn de volgende prestatieafspraken gesteld1: 

1. Ontwikkeling 

Sinds CLIB in 2011 een stichting is geworden, kan niet alleen een bredere doelgroep worden bereikt, 

maar ook een zakelijker aanpak worden gehanteerd. CLIB heeft een ondersteunende rol voor de 

creatieve ondernemers en culturele organisaties in Breda. CLIB streeft er naar op termijn zonder 

subsidie te functioneren.2 Ten gevolge van de economische crisis is de vraag naar creatieve 

bedrijfsruimte de afgelopen periode afgenomen. 

 

2. Cultureel Ondernemerschap 

CLIB heeft een professionalisering binnen de eigen organisatie gemaakt. Dat heeft geleid tot het 

positieve resultaat dat CLIB met een kleinere personeelsbezetting dezelfde taken vervult als voorheen. 

 

3. Samenwerkingsverbanden 

CLIB werkt nauw samen met verschillende organisaties in de stad en daarbuiten, zoals met het Huis 

voor Beeldcultuur, Electron, Braak en meer. Daarnaast neemt CLIB het initiatief bij het realiseren van 

samenwerkingsverbanden met andere verhuurorganisaties van creatieve bedrijfsruimtes in Brabantse 

steden zoals Tilburg en Den Bosch. Ook is CLIB actief betrokken bij het Landelijk Overleg Atelier 

LOA. Door kennis te delen met landelijke en regionale instellingen wordt een grotere efficiency 

bereikt. 

 

CLIB streeft ernaar een samenwerking aan te gaan met 2018Eindhoven/Brabant bij de exploitatie van 

een project dat in VIA Breda door 2018Eindhoven/Brabant zal worden gerealiseerd. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Onderstaande afspraken zijn overgenomen uit de brief van mevr. N.J.A. Gooijers met het onderwerp subsidieverlening 

2013, gedateerd 20-12-2012 
2 CLIB heeft in 2013 bezwaar aangetekend tegen de veronderstelling dat CLIB op termijn zonder subsidie kan functioneren. 

Uit de meerjarenvisie 2013/2016 blijkt dat dit binnen deze gestelde termijn niet mogelijk is binnen de organisatie/met de 

doelstelling zoals deze nu bestaat.  
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4. Prestatieafspraken 

We onderschrijven de focus op groei en ontwikkeling van CLIB door: 

 

-de uitbreiding van de doelgroep; 

-een grotere diversiteit in het aanbod van ruimtes; 

-het inzetten en ontwikkelen van het netwerk. 
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3. Bestuur & Organisatie 
3.1 Bestuurszaken 

 

CLIB kent een bestuur-model, waarbij het bestuur uitvoeringstaken delegeert aan de directie. Bij de uitvoering 

van haar taken hanteert het bestuur van CLIB de governance code cultuur. De taken en verantwoordelijkheden 

van het bestuur zijn vastgelegd in een bestuursreglement.  

 

Het bestuur van CLIB bestond op 31-12-2013 uit: 

Naam functie hoofdfunctie/beroep nevenfuncties 

Mevr. L. Schipper,  voorzitter secretaris raad van bestuur science practitioner Tranzo 

  Surplus secretaris BRAAK! 

Mevr. W. Akkermans,  secretaris beeldend kunstenaar docent portret boetseren 

Dhr. J. Kies,  penningmeester freelance adviseur St. Cope, Adeline stichting 

Dhr. S. Namjesky,  juridische zaken advocaat, specialisatie  

  huurrechten 

Dhr. C. van der Heijden,  ballotage commissie beeldend kunstenaar  

Dhr. M. Olde Hengel,  vastgoed expert jurist, vastgoed expert en     

  oud-directeur MVGM 

Mevr. J. Rattink,  cultureel bestuurlijk expert  oud-directeur Nw. Veste voorzitter ver. Markdal 

 

In 2011 is het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vastgesteld. De leden van het bestuur hebben recht op een 

vrijwilligersvergoeding van € 600,-. Voor de voorzitter is de vergoeding vastgesteld op € 900,- en voor de 

secretaris € 1.500. De meeste bestuursleden hebben echter aangegeven geen aanspraak te willen maken op 

deze vergoeding.  

 

In 2013 is de samenstelling van het CLIB bestuur veranderd. 

Mieke Vossenaar, voorzitter van CLIB sinds 2010 heeft in 2013 haar aftreden aangekondigd. Mieke heeft CLIB 

begeleid naar de professionalisering van de organisatie. In 2013 zag ze haar taak afgerond en heeft zij plaats 

gemaakt voor de nieuwe voorzitter Lisette Schipper.  

In Lisette Schipper vindt CLIB een voorzitter met inhoudelijke kennis van de organisatie en met een heldere, 

strategische visie op de toekomst. 

Door het vertrek van Mieke Vossenaar verloor CLIB een kennisbron op het gebied van politiek en bestuurlijke 

zaken. Hierin vond CLIB in Jettie Rattink een waardige vervanging. Jettie heeft jarenlange ervaring in het 

culturele werkveld, o.a. door haar voormalige functie als directeur van de Nieuwe Veste in Breda. 

Jettie Rattink zal haar ervaring en haar netwerk te beschikking stellen van CLIB middels haar bestuursfunctie. 

Het bestuur komt elke zes weken bij elkaar en is betrokken bij de ontwikkeling van het te voeren beleid en 

besluitvorming over niet alledaagse zaken.  

 

In 2013 is het bestuur … maal bijeen geweest, waarvan … reguliere bijeenkomsten. Daarnaast is het bestuur 

twee maal bijeen geweest voor brainstormbijeenkomsten, waarbij de toekomst van CLIB op de agenda staat. 

De besluitenlijst van het bestuur is opgenomen als bijlage 2 van dit verslag.  

 

CLIB wordt sinds 2011 tevens ondersteund door een Advies Commissie.  

Deze Advies Commissie bestaat uit huurders van CLIB uit de verschillende panden en komt tweemaal per jaar 

bij elkaar om CLIB te adviseren over beheerderszaken. Deze Advies Commissie is een welkome aanvulling 

voor CLIB en een klankbuis van de huurders. De Advies Commissie bestond op 31-12- 2013 uit: Ageeth 

Boermans, Gert-Jan van de Bemd, Merijn van der Vorst en Irene Laros. 
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3.2 Kantoorzaken 

Het kantoor van CLIB bestond op 31-12-2013 uit: 

Mvr. L. v.d. Putte, Directeur, 0,77 fte 

Mvr. A. Mosterman, Office manager, 0,66 fte 

Dhr. H. Pouw, Medewerker buitendienst, 0,22 fte  

 

Bezetting kantoor 

CLIB heeft in 2012 kritisch gekeken naar de interne organisatie en heeft in 2013 kunnen bezuinigen op een 

aantal fte’s. Met het vertrek van een administratieve kracht, is ¼ van die uren aan Anne-Marie Mosterman 

toebedeeld die in deze tijd de werkzaamheden kan verrichten. 2013 was hiervoor een test jaar. Het blijkt dat 

deze herverdeling van taken goed werkzaam is met het huidige bestand. 

De rol van de directeur van CLIB, Lot van de Putte, verplaatst zich steeds meer naar buiten. Dat houdt in dat 

administratieve taken lastiger te combineren zijn met deze functie. Mogelijk zal hier in 2014 naar gekeken 

moeten worden, als het bestand van CLIB groeit. 

De bezetting van het kantoor is houdbaar met het huidige aantal panden, ook na de bezuiniging vorig jaar. 

Wanneer het bestand van CLIB gaat groeien en de taken van de directeur meer naar acquisitie en netwerken 

overgaan, zal er mogelijk gekeken moeten worden naar een uitbreiding van administratieve uren in de vorm van 

een extra part time kracht op kantoor. 

 

Boekhouding en administratie 

Door de aanschaf van een nieuw administratieprogramma in 2011 en het aantreden van een nieuwe 

penningmeester is de volledige administratie en boekhouding van CLIB geprofessionaliseerd.  

De administratie kan nu efficiënter en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook worden er kosten bespaard op 

de boekhouder. De boekhouding is door de penningmeester volledig opnieuw ingericht waardoor vanaf 2012 

beter inzicht bestaat in de financiële situatie van de organisatie.  

Door deze overgang waren de jaarcijfers van 2011 moeilijk vergelijkbaar met 2010. Dat probleem is nu 

verholpen. Jaarcijfers 2011, 2012 en 2013 kunnen vergeleken worden waardoor inzicht ontstaat in de financiële 

ontwikkeling van de organisatie.  

 

Acquisitie 

In 2011/2012 was een duidelijke afname te zien in het animo voor werkruimtes. Door de crisis kunnen veel 

kunstenaars en cultureel ondernemers een werkruimte niet meer betalen. Mensen gaan werkruimtes delen of 

toch weer thuis werken. Ook in de eerste helft van 2013 leek deze trend zich door te zetten. 

In de tweede helft van 2013 is het aantal reacties op de beschikbare werkruimtes weer aangetrokken, ook het 

aantal nieuwe inschrijvingen is gestegen.  

CLIB vermoed dat dit niet zo zeer te wijten is aan de aantrekkende economie als wel aan de groei van de 

naamsbekendheid van CLIB. In 2013 heeft CLIB sterker ingezet op de profilering van de organisatie. 

Ook werd CLIB sinds de tweede helft van 2013 zelf benaderd door partijen om panden te gaan beheren, waar 

CLIB in het verleden acquisitie moest plegen om aan panden te komen. Een ommekeer die wij aan de groei van 

de naamsbekendheid toe schrijven. Er zijn dus verschillende ontwikkelingen gaande omtrent nieuwe panden. 

Vastgoedeigenaren ervaren CLIB als een professionele partij met een betrouwbaar en degelijk beheer.  
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3.3 Profilering en zichtbaarheid 

CLIB 

In 2011 heeft de organisatie de nieuwe naam CLIB gekregen.  

In 2013 heeft CLIB sterk ingezet op de verdere profilering van de organisatie. Dit doet CLIB niet alleen met 

reeds ontwikkelde middelen, maar ook door het ontwikkelen van inhoudelijk aantrekkelijkere projecten binnen 

het vastgoed. Hierbij blijft CLIB altijd de facilitaire rol houden, maar kijkt in zijn acquisitie verder dan enkel 

gebouwen voor werkruimtes.  

Het openen van de NOWHERE shops is hierbij een goed voorbeeld. CLIB geeft deze pop-up stores aan 

kunstenaars en cultureel ondernemers in bruikleen, waarbij zij de inhoud toevoegen. CLIB is de 

bruikleengever/beheerder maar gebruikt dit project ook duidelijk als profilering van de organisatie.  

Deze lijn zal in 2014 worden voorgezet en uitgebreid. 

Ook heeft CLIB in 2013 meegedaan aan de Cultuurnacht met de locatie Veilingkade 8/9. 

Deze deelname is geïnitieerd en geleid door CLIB. Onderdeel van de zichtbaarheid van de organisatie was het 

aanbrengen van gevelschilderingen op de panden waar CLIB gehuisvest is.     
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3.4 Ontwikkelingen  

Er is een meerjarenvisie 2013-2016 ontwikkeld waarin CLIB zijn doelstellingen en verwachtingen voor de 

komende jaren helder uiteen heeft gezet. CLIB heeft een duidelijk beeld van de te varen koers en een heldere 

visie op de toekomst. 

2013 Was voor CLIB het jaar waarin profilering en samenwerking centraal stonden.  

CLIB heeft duidelijk een nieuwe koers ingezet (profilering en samenwerking) die inmiddels heeft geresulteerd in 

verschillende culturele projecten. 

 

CLIB heeft verschillende reguliere atelierpanden in Breda waarin gewerkt kan worden en die toegewezen 

worden op basis van inschrijftijd. Hier ziet CLIB weinig groeimogelijkheden, de behoefte aan werkruimtes in 

Breda is op dit moment redelijk beantwoord met het huidige aantal atelierpanden.  

CLIB zoekt daarom de gewenste groei in panden ‘met een beetje extra’. Op die manier gebruik CLIB de 

panden om zichzelf en de huurders beter te profileren. CLIB krijgt hierdoor meer naamsbekendheid en cultuur 

wordt beter zichtbaar in de stad Breda. 

CLIB gebruikt de panden/locaties steeds meer als profilering van de organisatie en zoekt huurders die een 

meerwaarde hebben voor een specifiek pand of gebied. Daarnaast houdt CLIB natuurlijk het bestaande aantal 

reguliere atelierpanden in stand. Als de behoefte aan werkruimtes weer groeit, zal CLIB met deze groei 

meebewegen en ook die werkruimtes in aantal uitbreiden. 

 

Panden of locaties ‘met een beetje extra’ in 2013/2014: 

Belcrum Beach  

In 2013 is de nieuwe aanpak ingezet door de ondersteuning van Belcrum 

Beach. CLIB heeft hier de (online) organisatie opgezet en de 

barroostering geregeld. Ook springt CLIB bij in het openen en sluiten. 

CLIB is ook in 2014 betrokken bij de organisatie van de seizoensopening. 

In 2014 zal CLIB al deze taken langzaamaan overdragen naar verschillende 

Belcrum Beach vrijwilligers. Door de betrokkenheid van CLIB bij Belcrum 

Beach hebben CLIB en BRAAK! elkaar gevonden in een hechte 

samenwerking. 

 

 

Haveneiland / STEK 

Door de hechte samenwerking die is ontstaan tussen CLIB en 

BRAAK! bij het opzetten van Belcrum Beach, zien beide partijen de 

meerwaarde van elkaar en gaan in 2014 een nieuwe uitdaging aan; 

STEK. STEK is gesitueerd achter het atelierpand van CLIB aan de 

Veilingkade 8/9; een betonnen vlakte waar komende jaren allerlei 

soorten wekruimtes zullen ontstaan. Bij STEK huur je een kavel waar 

je je eigen werkruimte op bouwt, een bestaande unit op plaatst of 

een reeds gebouwde unit huurt. CLIB zal hier de administratieve 

zaken regelen en BRAAK is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de zaak. Ook zal CLIB 

vertegenwoordigd zijn in de jury die bekijkt of iemand een STEKKER is of niet.  

Zowel de atelierpanden Veilingkade 8/9 waar CLIB kantoor houdt, als STEK bevinden zich op het Haveneiland. 

Het Haveneiland wordt komende jaren ontwikkeld door stichting BRAAK! tot cultureel eiland. 
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NOWHERE shops en studios 

CLIB had al langer de wens om culturele pop-up stores te 

ontwikkelen. Eind 2013 deed de kans zich voor en heeft CLIB de 

NOWHERE shops in het leven geroepen. Voor dit concept is een eigen website en huisstijl ontwikkeld die ook 

zichtbaar uitgedragen wordt in de shops en studios. 

De NOWHERE shops zijn culturele pop-up stores die worden uitgebaat door kunstenaars en cultureel 

ondernemers. Deze winkels zijn woensdag t/m vrijdag open voor publiek. De eerste shops zijn eind 2013, 

onder grote belangstelling geopend in de Houtmarktpassage. 

De NOWHERE studios zijn werkruimtes die incidenteel open gaan bij workshops evenementen of exposities. 

De studios hebben een etalage die elke 2 maanden wisselt. De eerste NOWHERE studios openen op 23 maart 

2014 in de Heuvel. 

Bij de NOWHERE shops en studios is er sprake van een win/win situatie; de naastgelegen ondernemers zien 

hun gebied verbeteren, de eigenaar speelt zijn vaste lasten weg en behoudt de waarde van zijn pand, de 

kunstenaars en cultureel ondernemers krijgen podium op een A locatie. In het geval van de shops in de 

Houtmarktpassage was er direct een verbetering van het gebied zichtbaar. De naastgelegen ondernemers zijn 

erg blij met he project. www.nowhereshops.com 

Voor         Na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor      Na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor      Na 
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Herontwikkeling Reigerstraat 16  

Halverwege 2013 kwam het bericht dat het Huis voor Beeldcultuur 

zich terug zou trekken uit de Reigerstraat. Hierdoor komt het behoud 

van het pand zwaar onder druk te staan. Begin 2014 werd definitief 

duidelijk dat het Huis voor Beeldcultuur medio 2014 uit het pand zal 

vertrekken. CLIB wil dit pand graag behouden voor cultuur en is in 

samenwerking met de Gemeente Breda, op zoek gegaan naar een 

alternatieve invulling voor de benedenruimte. Op moment van 

schrijven lijkt er een partij gevonden te zijn die de combinatie tussen 

commercie en cultuur op een verantwoorde manier kan maken. Waarschijnlijk ontwikkelt dit pand zich in de 

loop van 2014 tot een ontmoetingsplek met excellente horeca en exposities. Met natuurlijk de werkruimtes 

voor cultureel ondernemers op de eerste en tweede verdieping. 

 

 

Het WaterLab (werktitel) 

In 2013 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuw pand met 

veel potentie voor cultureel ondernemers op een prominente locatie. 

Inmiddels is het erg waarschijnlijk dat dit begin 2014 werkelijkheid 

wordt. 

Voor dit pand heeft CLIB in samenwerking met bureau TWAALF een 

nieuw concept ontwikkeld met als voorlopige werktitel; het WaterLab 

Het WaterLab wordt het pand voor cultureel ondernemers dat CLIB 

al langere tijd in de pijplijn heeft. De huurders van dit pand zijn 

serieuze cultureel ondernemers die zich verenigen in een 

huurderscorporatie. 

Deze huurderscorporatie is zelf verantwoordelijk voor onderlinge samenwerking en het ontwikkelen van een 

gezamenlijk netwerk. De huurders van het WaterLab kunnen onder die titel als collectief van verschillende 

disciplines naar buiten treden en op die manier een bredere klantendoelgroep aan zich verbinden. Ook hebben 

de huurders inspraak wie er in het WaterLab een ruimte huurt. Op die manier kunnen ze zelf een slimme 

samenstelling van disciplines bewerkstelligen. 

Facilitair is dit een pand met meer luxe. CLIB ontwikkelt een eigen huisstijl voor het pand die wordt 

doorgevoerd in het schilderwerk, in de algemene ruimtes en aan buitenkant van het pand. CLIB verzorgt ook 

het internet en de schoonmaak, het pand heeft eigen parkeerplaatsen.  

Dit pand heeft ‘een beetje extra’ in de zin dat CLIB op de begane grond een ruimte gratis ter beschikking stelt 

aan de huurderscorporatie. Ook stelt CLIB jaarlijks vanuit de huur een werkbudget beschikbaar voor de 

corporatie. De corporatie bepaalt zelf hoe ze met dit werkbudget omgaat. Er kunnen evenementen van worden 

georganiseerd, netwerkborrels in de algemene ruimte, of het kan worden ingezet voor gezamenlijk PR 

activiteiten. 

Op deze manier biedt CLIB alle randvoorwaarden om een bruisend cultureel ondernemerspand te creëren, 

maar zijn de huurders zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling. 

 

 

CLIB richt zich in 2014, net als in 2013 op samenwerking en op de profilering van de organisatie door PR, 

netwerkactiviteiten en het inzetten van CLIB panden voor de profilering van de organisatie en de huurders. 
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4. Samenwerkingsverbanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Project 

’14 

Acties 

‘13/’14 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 

Nieuw! 
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4.1 Lokale samenwerking 

Partners waar CLIB in 2013 mee samenwerkte op lokaal niveau zijn: Gemeente Breda, BRAAK!, Kunstroof, 

IDFX, Electron, Huis voor Beeldcultuur, TWAALF, MVGM bedrijfshuisvesting en Wonen Breburg . 

 

Gemeente Breda  

CLIB wordt gesubsidieerd door de gemeente Breda. CLIB levert de 

Gemeente Breda een maatschappelijke, maar ook financieel 

verantwoorde oplossing voor het leegstandsprobleem en huisvest de 

creatieven van de stad. Op deze manier kan Gemeente Breda aan deze  

gestelde doelstellingen voldoen. Beide partijen initiëren overleg en stellen  

de koers van CLIB bij waar nodig. Er is sprake van een goede  

verstandhouding en wederzijds respect.  

 

BRAAK! 

BRAAK! heeft als doel het cultureel invullen van braakliggende 

terreinen in en rondom Breda. In 2012 is BRAAK! begonnen met het 

ontwikkelen van Belcrum Beach, het stadsstrand van Breda, dat in de  

lente van 2013 geopend is. CLIB ondersteunt Belcrum Beach in 

allerhande organisatorische zaken. 

CLIB en BRAAK! zijn de laatste jaren naar elkaar toe gegroeid als  

partners en zullen in 2014 het eerste gezamenlijk project opstarten; STEK. 

 

Bureau TWAALF  

Voor de ontwikkeling van het WaterLab heeft CLIB een inhoudelijke partner gevonden in TWAALF. 

TWAALF is een onderzoeksbureau dat als doelstelling heeft het vergroten van de beeldtaal. Dit doen zij 

de resultaten van hun onderzoeken te presenteren in de vorm van animaties en infographics. TWAALF 

werkt tevens nauw samen met The Creative Factory uit Rotterdam, een expert in het samenvoegen van 

huisvesting en netwerken. TWAALF schrijft mee aan het concept van het WaterLab en zal zich als 

kartrekker ook huisvesten in het WaterLab. 

 

 

 

KOP 

KOP is al enkele jaren huurder bij CLIB. In 2013 heeft CLIB meer contact 

gezocht met KOP en is er regelmatig overleg over het culturele veld in Breda. 

CLIB zal KOP ook in de toekomst zo veel mogelijk bijstaan in de behoefte aan 

(tijdelijke) ruimte en de samenwerking opzoeken. 

 

 

Kunstroof  

Kunstroof is inmiddels een gevestigde naam in Breda.  

Kunstroof is een laagdrempelige galerie met werk van jongen 

kunstenaars. De winkel loopt erg goed. Door het einde van de 

bruikleen van de Vlaszak leek het er even op dat Kunstroof zou 

stoppen. CLIB heeft hen een alternatieve ruimte geboden in de 

Houtmarktpassage, maar deze bleek niet geschikt. Gelukkig is de 

bruikleenperiode van Vlaszak 2 nog verlengd tot half 2014. Tegen de 

tijd dat deze eindigt, zal CLIB zijn uiterste best doen om Kunstroof te 

herhuisvesten in de binnenstad zodat dit initiatief niet verloren gaat. 
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IDFX 

In 2013 is IDFX door CLIB gehuisvest in Vlaszak 2. Hier hebben ze krap een jaar 

kantoor gehouden en exposities georganiseerd. Helaas leek er eind 2014 een 

einde te komen aan de bruikleen van de Vlaszak. Voordat duidelijk was dat 

Vlaszak 2 toch langer behouden kon worden, had CLIB IDFX al herhuisvest in een 

NOWHERE shops in de Houtmarktpassage. Deze shop is veel geschikter voor 

IDFX om exposities te organiseren. IDFX neemt in de Houtmarktpassage ook 

een leidende rol op zich in het organiseren van gezamenlijk activiteiten met de 

andere shophouders. 

 

Electron 

De samenwerking van Electron en CLIB bestaat in 2013 met name uit 

een aangepast toewijzingsbeleid en verantwoordelijkheden.  

In 2013 hoopt CLIB een betere band op te bouwen door bijvoorbeeld  

mee te denken over de verbouwing van het pand waardoor er meer  

mogelijkheden ontstaan voor Electron. In het verleden is er sprake  

geweest van samenwerking door de combinatie van inhoudelijke en  

facilitaire ervaring van beider partijen, tot op heden is dit nog niet  

gerealiseerd. 

 

Huis voor Beeldcultuur 

De samenwerking met het Huis voor Beeldcultuur blijft ook in 2013 beperkt 

tot een aangepast toewijzingsbeleid en verantwoordelijkheden. 

Begin 2014 heeft het Huis voor Beeldcultuur de verantwoordelijkheid voor het pand 

opgegeven. Daarmee vervalt ook de samenwerking tussen CLIB en HvB.  

 

Radius College 

In 2013 ontving CLIB de vraag of we ruimte konden bieden aan  

enkele studenten mediavormgeving in het kader van het student-leerbedrijf. 

CLIB heeft deze studenten gehuisvest aan de Veilingkade 8. Hierdoor hoopt 

CLIB een actieve groep jonge studenten te betrekken bij de  

gebiedsontwikkeling van het Haveneiland. 

 

Schonck & Schul Makelaardij 

In 2013 is Clib benaderd door Schonck en Schul Makelaardij om een 

leegstaande loods tijdelijk beschikbaar te stellen voor exposities. In deze 

loods zijn in 2013 2 exposities georganiseerd. De band met deze partij 

blijft goed onderhouden en zal wellicht leiden tot een vervolg  

in de samenwerking tussen beide partijen in 2014. 

 

MVGM Bedrijfshuisvesting 

CLIB heeft in 2013 een nieuwe partner gevonden in MVGM 

Bedrijfshuisvesting. Deze vastgoedpartij heeft de winkels in de 

Houtmarktpassage op bruikleenbasis ter beschikking gesteld aan CLIB 

t.b.v. de ontwikkeling van de NOWHERE shops. 

 

Wonen Breburg 

CLIB heeft goed contact met Wonen Breburg. Eind 2013 is er weer een 

samenwerking ontstaan. Deze keer heeft CLIB het tijdelijk beheer 

gekregen over 6 nieuwe winkelpanden in de wijk de Heuvel.  

CLIB heeft hier NOWHERE studios in gemaakt. 
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4.2 Regionale samenwerking 

Door de professionalisering van CLIB is er de laatste jaren meer ruimte ontstaan 

voor contact met de collega organisaties in Tilburg en Den Bosch. CLIB heeft in 2011 

en 2012 initiatief genomen tot regionaal overleg ateliers oftewel ROA. Dit overleg is 

bedoeld om de regionale contacten te verbeteren en uit te breiden. Tijdens deze 

ROA’s wordt er gesproken over de verschillen in aanpak van de organisaties. Met het 

oog op Brabant Culturele Hoofdstad leek dit Regio Overleg zich te gaan 

ontwikkelen. Helaas is de titel aan onze neus voorbij gegaan. Hiermee is ook de 

noodzaak wat verminderd. De banden tussen de regionale partijen blijven echter 

goed. 

Met name de band tussen Breda en Den Bosch is erg prettig. Er is regelmatig overleg 

en de partijen hebben veel overeenkomsten waardoor kennisdeling ook veelvuldig 

voortkomt. 

 

 

4.3 Landelijke samenwerking 

CLIB is onderdeel van de LOA; Landelijk Overleg Ateliers. Twee keer 

per jaar komen verschillende aangesloten atelierorganisaties uit 

Nederland en België bij elkaar om kennis uit te wisselen en panden te 

bezichtigen van de gastorganisaties. Deze bijeenkomsten zijn bijzonder 

nuttig voor het uitwisselen van tips en trucs. Onderwerpen die 

besproken worden zijn o.a. de opkomst van leegstandsbeheerders, de 

(on)mogelijkheden van de Kraak- en Leegstandswet, verzekeringen, 

beleidsvoering over atelierbewoning, huismeesterschap en huurcondities. 
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5. Panden 

5.1 Bestaande panden 

Speelhuislaan 171, Electron 

CLIB beheert het gehele complex van Electron, RAAF en de 'Kopse 

Kant', gelegen aan de Speelhuislaan. CLIB is niet inhoudelijk 

verantwoordelijk voor de vele activiteiten in dit complex. Naast 

Electron en RAAF zijn er ook ateliers te vinden in dit complex. De 

ateliers van dit pand worden beheerd door CLIB maar worden 

toegewezen door Electron op basis van het atelierbeleid van Electron. 

In 2012 heeft Electron ook de toewijzing gekregen over de KOPse 

kant, het gedeelte waar tot half 2012 KOP gevestigd was.  

Electron en CLIB hebben de samenwerking opnieuw uitgezet en  

vastgelegd. 

 

 

 

Haagweg 21 

Op de Haagweg zit een van de oudere ateliercomplexen die door CLIB 

worden beheerd. Hier zitten prachtige ateliers met hoge plafonds en 

veel daglicht. De ateliers wisselen daarom niet erg vaak. In dit complex 

is veel saamhorigheid en er wordt elk jaar zelfstandig een open 

atelierweekend georganiseerd.  

 

 

 

 

Reigerstraat 16, Huis voor Beeldcultuur 

In 2013 was in het pand aan de Reigerstraat het Huis voor Beeldcultuur gevestigd. 

Met het Huis voor Beeldcultuur zijn vergelijkbare afspraken gemaakt als met Electron 

over de toewijzing van de ruimtes en de bijkomende verantwoordelijkheden. Begin 

2014 blijkt echter dat het Huis voor Beeldcultuur als organisatie het pand niet langer 

in ontwikkeling kan houden. CLIB zoekt begin 2014 naar een nieuwe invulling voor 

dit pand zodat het behouden kan blijven voor cultuur. 

 

 

 

 

 

Overakkerstraat 192/194 

De Overakkerstraat is een van de oudere ateliercomplexen van CLIB. 

Het is een oud schoolcomplex en heeft prachtige ateliers met hoge 

plafonds en veel daglicht. Er wordt daarom weinig gewisseld in dit pand, 

de kunstenaars hier zijn honkvast. 
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Teteringsedijk 89D/E 

Op de eerste verdieping van dit pand zitten de ateliers. Er zitten hier 

veelal jonge kunstenaars. Er is in dit complex veel contact tussen de 

huurders onderling en er komt regelmatig een ruimte vrij. 

De Teteringsedijk is hard op weg het meest actieve atelierpand van 

Breda te worden.  Naast de vele activiteiten die de kunstenaars 

onderling organiseren zijn er verschillende workshops te volgen in dit 

pand.  

 

 

 

Van Schootenstraat 23/23a 

De Van Schootenstraat bestaat uit twee huisnummers;  

Van Schootenstraat 23 en 23a.  

Nummer 23a is in 2010 door CLIB in gebruik genomen. Op nummer 

23a zitten jonge, actieve vormgevers en cultureel ondernemers. Het 

pand heeft een professionele uitstraling.  

Nummer 23 bestaat al langer. De kunstenaars zitten hier graag door de 

mooie ateliers en de locatie in het Ginneken. Daardoor wordt er 

weinig gewisseld. 

 

 

 

Zandbergweg 197 

Met dit complex is alles begonnen voor CLIB. Naar aanleiding van dit pand is de 

organisatie van de grond gekomen. De huurders zijn, ook hier weer, niet weg te 

slaan door de mooie lichtval in het pand. Zelden komt er hier een atelier vrij. De 

staat van het pand laat hier en daar wel te wensen over maar de locatie in het 

Ginneken en de mooie werkruimtes maken dit ruimschoots goed. 

tot gevolg toch gelukt en is het pand behouden voor de kunstenaars.  

 

 

 

 

 

 

Veilingkade 8/9 

Kenmerkend voor dit pand zijn de grote ateliers met openslaande 

deuren die de ateliers zeer geschikt maken voor collectieven, ruimtelijk 

ontwerpers of beeldhouwers. CLIB is hier ook gevestigd met het 

kantoor. In dit pand is veel interactie onderling. Belcrum Beach, de 

Skatehal, Electron en Bloos liggen op steenworp afstand. CLIB 

ontwikkelt dit pand met het oog op de transformatie van het gebied.  

Het lokale toewijzingsbeleid begint zijn vruchten af te  

werpen. 
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5.2 Verloren panden 

Oranjeboomstraat 1H 

In de Oranjeboomstraat had CLIB een atelier in tijdelijk beheer voor de 

Gemeente Breda. In 2013 is deze bruikleenovereenkomst beëindigd 

door verkoop van de ruimte als atelierwoning aan een individuele 

kunstenaar. 

 

 

 

 

Vlaszak 2/4/6/8 

Na jarenlang beheer van de Vlaszak 2/8 voor de Gemeente Breda, is 

eind december 2013 de bruikleen van de nummers 4/8 opgezegd door 

verkoop van het pand. Op nummer 4/6 waren 30 ateliers gevestigd. Op 

nummer 8 waren etalages te zien. Helaas een groot verlies van ateliers 

in een keer. Nummer 2 blijft tot half 2014 in tijdelijk beheer. Hierdoor 

kan Kunstroof nog even de deuren open houden. CLIB zal bij verlies van 

nummer 2 zijn uiterste best doen om deze partij te herhuisvesten. 

 

 

5.3 Nieuwe panden 

NOWHERE shops, Houtmarktpassage 

In samenwerking met MVGM Bedrijfshuisvesting heeft CLIB in de 

Houtmarktpassage 5 leegstaande winkels op bruikleenbasis ingevuld. Dit 

vormde de aanzet tot de ontwikkeling van de NOWHERE shops, die 

CLIB al langer in de pijplijn had. De Houtmarktpassage was aan het 

verloederen, de komst van de NOWHERE shops heeft dit per direct 

een halt toegeroepen. Naastgelegen ondernemers zijn erg blij met de 

komst van de shops. In deze shops zijn gevestigd: stichting IDFX, het 

nieuwe kunstenaarscollectief ’t BAD, conceptstore Nieuw Tijden, design 

winkel VLOT SCHOT POPT OP en Poppentheater Irene Laros.  

Door de komst van de NOWHERE shops zijn 2 bestaande partijen herhuisvest en 3 nieuwe initiatieven 

mogelijk gemaakt. 

 

 

NOWHERE studios, Heuvel 

In samenwerking met Wonen Breburg heeft CLIB in leegstaande winkels 

in de Heuvel de eerste NOWHERE studios geopend. NOWHERE 

studios zijn werkruimtes met net een beetje extra. Door de locatie van 

de studios in leegstaande winkelpanden, kunnen de kunstenaars hun 

ruimte makkelijker openstellen voor publiek. Zo zullen er regelmatig 

mensen hun deuren openen voor workshops, exposities of andere 

culturele activiteiten. In de studios zijn gevestigd: het nieuwe 

kunstenaars collectief Kunstkwartier, Knut Weisse, Peter van Loon , 

kostuumatelier Coupe de Théâtre, Margot Maaskant en Sylvia Thijssen. 

Door de komst van de NOWHERE studios zijn er 6 kunstenaars herhuisvest en is er 1 nieuw 

kunstenaarscollectief ontstaan. 
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5.4 Panden in ontwikkeling  

Nieuwe NOWHERE shop in 2014  

Het concept van de NOWHERE shops slaat goed aan in Breda. 

In 2014 opent er nog een NOWHERE shop in de Tolbrugstraat 24 in 

Breda. Hier zal een nieuwe concept store gevestigd worden; 

De Nieuwe Winkel. 

 

 

 

Het WaterLab 

In 2014 zal CLIB waarschijnlijk een pand voor culturele ondernemers 

openen. 

Hier is een concept voor ontwikkeld waarover al werd geschreven in 

het hoofdstuk ‘ontwikkeling’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Markendaalseweg 75 

Samen met de Gemeente Breda heeft CLIB gekeken of het  

mogelijk is om het pand aan de Markendaalseweg 75 in  

beheer te nemen. CLIB heeft in 2011 en 2012 verschillende gesprekken  

gevoerd met de gemeente Breda over de overname van het beheer  

van de Markendaalseweg. CLIB heeft aangegeven  

waar de kink in de kabel zit; er zitten nu huurders in met  

huurcontracten. Deze huurders betalen, zelfs voor CLIB  

maatstaven, erg weinig huur. CLIB zal de onkosten voor het beheer  

uit het pand moeten halen. Deze kosten zullen ofwel uit de huur  

van de huurders, ofwel uit de mindering op de te betalen huur aan  

de gemeente moeten komen. CLIB is in afwachting van de  

beslissing van de gemeente Breda. 

 

Belastingkantoor / Gerechtsgebouw 

Door de ontwikkeling van het stationskwartier zullen in 2015 het 

Belastingkantoor en de Rechtbank vrijvallen. CLIB heeft ideeën om een 

van deze panden gedeeltelijk in te vullen en zou hierover graag in 

gesprek gaan met de Gemeente Breda.  

Beide panden worden in 2015 herbestemd en zijn uitermate  

geschikt voor het huisvesten van cultureel ondernemers en  

kunstenaars. Wellicht kan hier een mooie mix ontstaan van  

ondernemers, kunstenaars en studenten. CLIB stelt zich graag 

kandidaat als toekomstig beheerder van beide panden. 
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6. Atelier- en Ingeschrevenenbestand 2013 
 
Pand  Permanent 

of Tijdelijk 

Aantal ateliers 2012 Aantal ateliers 2013 + / - Mutaties in 

2013 

Haagweg 21 P 18 18  3 

NOWHERE shops HOUT T - 5  5 

NOWHERE studios SPRING T - 6  6 

Mauritssingel 2 T - Expo  2 

Mgr. Nolensplein 20 T 1 -  - 

Oranjeboomstr. 1H T 1 -  - 

Overakkerstr. 192-194 P 12 12  0 

Reigerstr. 16 P 9 9  5 

Speelhuislaan 171 P 28 28  3 

Teteringsedijk 89D P 13 13  3 

Teteringsedijk 89E P 11 11  0 

Veilingkade 8/9 P 8 9  2 

Vlaszak 2 T 2 2  1 

Vlaszak 4/6 T 31 -  - 

Van Schootenstr. 23 P 7 7  0 

Van Schootenstr. 23a P 5 5  0 

Willem van Kesslestraat 36 T 1 -  - 

Zandbergweg 97 P 11 11  2 

Totaal aantal ateliers  158 136 -22 32 

      

Etalages      

Etalages Vlaszak 8 T 6 -   

Etalages Vlaszak 4/6 T 8 -   

Totaal wissels      

      

Aantal panden       

31-12-2012  14    

31-12-2013   14 -  

Aantal ingeschrevenen      

31-12-2012  298    

31-12-2013   337 +39  

Ingeschrevenen zonder atelier  140 206 +66  

waarvan cultureel ondernemers of 

culturele bedrijven 

 14 18 +4  
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7. Targets 2013/2014 
Behaalde targets 2013: 

 Aantrekken nieuwe doelgroep: CLIB wordt steeds bekender. Ondanks de lastige tijden i.v.m. de crisis, 

mag CLIB toch steeds meer kunstenaars en cultureel ondernemers inschrijven. De aandacht blijft hier 

echter ook in 2014 op gevestigd. 

 Vergroten naamsbekendheid: CLIB merkt dat de naam steeds bekender wordt onder de doelgroep. 

Ook vastgoed eigenaren weten CLIB steeds beter te vinden. In 2014 blijft de aandacht hier ook op 

gevestigd. 

 Deelname aan de cultuurnacht 2013: CLIB heeft in 2013 voor het eerst meegedaan aan de 

cultuurnacht, op de locatie Veilingkade 8/9. Ondanks de kou werd de locatie met 300 man aardig 

bezocht. In 2014 is er echter besloten om met het hele Haveneiland niet in de winter maar juist in de 

zomer gezamenlijk op te trekken. Deze target gaat niet mee naar 2014/2015. 

 Ontwikkeling locatie Veilingkade 8/9: In 2013 zijn de panden aan de Veilingkade levendiger geworden 

dan voorheen. Maar de grootste ontwikkeling vindt zich juist buiten deze panden plaats. CLIB zal i.s.m. 

BRAAK! achter deze panden STEK gaan ontwikkelen. Uiteindelijk zullen de panden worden opgeslokt 

door STEK en een geheel vormen.  

 Samenwerking opzetten met Belcrum Beach: CLIB heeft in 2013 op essentieel niveau bijgedragen aan 

het ontwikkelen van Belcrum Beach. CLIB heeft de organisatie zowel online als offline opgezet. Ook 

heeft CLIB de structuur van de dagelijkse taken en roostering aangebracht. In 2014 zal CLIB weer 

steunen in de seizoensopening, maar langzaam de taken overdragen aan de vrijwilligers. 

 BCH2018: CLIB stond in de startblokken om actief deel te nemen aan BCH2018. Helaas is deze titel 

niet naar Brabant gekomen. Wel zal CLIB samen met BRAAK! een spin off van het plan voor een 

SOUK realiseren. Op een ander niveau, met een andere insteek, maar wel een groepring van 

werkruimtes op het Haveneiland. Ook zal CLIB de regionale banden met collega’s blijven koesteren. 

 Onderzoek naar mogelijkheid voor pop-up stores:  CLIB heeft in 2013 de NOWHERE shops en 

studios opgericht. Deze target is een groot succes geworden in 2013. In 2014 gaan we hier 

enthousiast mee door. 

 CLIB richt zich in 2013 op betere zichtbaarheid van de organisatie, grote naamsbekendheid en meer 

samenwerking: Dit was de belangrijkste target voor CLIB in 2013. Hier hebben we een zeer goed 

begin mee gemaakt. CLIB is zichtbaar op alle panden en in de verschillende nieuwe projecten, heeft 

hierdoor de naamsbekendheid vergroot en heeft meer partners dan ooit. Deze target blijft ook in 

2014 van kracht. 

 

 

Niet behaalde targets 2013: 

 Meer samenwerking met AKV St. Joost: Helaas is het CLIB niet gelukt om de banden met AKV St. 

Joost aan te halen. Wel heeft CLIB in 2013 verschillende stagiaires kunnen huisvesten in de 

werkruimtes middels tijdelijk verhuur.  
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Nieuwe Targets 2014: 

 

Vergroten van de naamsbekendheid; 

CLIB is actief geworden op social media om de naamsbekendheid te vergroten. Ook is er nieuw promotie 

materiaal gemaakt om de naamsbekendheid te vergroten, die succesvol bleek op de Toekomstmarkt van St. 

Joost. In 2013 en 2014 zal CLIB zich profileren met bovenstaande middelen maar zal ook zijn eigen panden en 

projecten inzetten om de naamsbekendheid te vergroten. Dit zal CLIB doen door het ondersteunen van 

Belcrum Beach, en het opzetten van nieuwe panden/locaties waarmee CLIB zich kan profileren. 

 

Meer NOWHERE shops / studios in de binnenstad 

Het doel uit 2013 om pop-up stores te realiseren is gelukt. Nu stelt CLIB zich tot doel om dit succesconcept 

op steeds meer plaatsen in de binnenstad van Breda toe te passen. CLIB ziet mogelijkheden in de leegstand van 

Retail ruimtes in de binnenstad van Breda. CLIB is in gesprek met verschillende winkeliersverenigingen en 

eigenaren.  

 

Het ontwikkelen van het WaterLab (pand voor cultureel ondernemers) 

CLIB heeft al enige tijd het doel om een pand aan te trekken voor cultureel ondernemers. Een pand met een 

representatieve uitstraling en betere faciliteiten. Het lijkt erop dat dit pand in 2014 gaat komen in de vorm van 

het WaterLab. 

 

Ontwikkelen van STEK en het Haveneiland 

CLIB schrijft mee aan het plan voor de ontwikkeling van STEK. Ook zal CLIB de administratie doen voor de 

verhuur van kavels op STEK en CLIB zal vertegenwoordigd zijn in de jury die bekijkt wie een STEKKER is en 

wie niet. CLIB en BRAAK! zullen samen optrekken in dit project. CLIB als facilitaire partij en BRAAK! als 

inhoudelijke partij. 

Ook zal CLIB een van de gesprekspartners zijn in de algehele ontwikkeling van het Haveneiland waar BRAAK! 

de projectleider van is. 

 

Uitbreiden van de doelgroep 

CLIB wil graag groeien. Binnen de huidige doelgroep, kunstenaars en cultureel ondernemers, is de groei zeer 

beperkt. CLIB gaat graag in gesprek met de Gemeente Breda om te onderzoeken of CLIB de doelgroep kan 

uitbreiden. Hierbij wordt gedacht aan maatschappelijke organisaties, goede amateurs uit het culturele veld of 

startend ondernemers (bijv. eerste 5 jaar na inschrijving KVK).  

 

In 2013/2014 richt CLIB zijn blik (nog steeds) naar buiten 

De contacten met samenwerkingspartners als de woningcorporaties en de culturele organisaties (lokaal en in 

de regio) zijn goed onderhouden en uitgebreid. CLIB zal in 2013/2014 aandacht aan nieuwe 

samenwerkingsverbanden blijven schenken. CLIB heeft in 2013 al verschillende kleine bijeenkomsten geïnitieerd 

in de culturele sector en zal dit in 2014 blijven doen.  

Ook zal CLIB de vers ontstane band met de vastgoedwereld onderhouden en proberen uit te breiden. 

 

Voortzetting deelname LOA (Landelijk Overleg Ateliers) 

CLIB maakt deel uit van de LOA (Landelijk Overleg Ateliers). In 2013 heeft CLIB beide halfjaarlijkse 

bijeenkomsten bijgewoond en ook in 2014 zal CLIB blijven deelnemen. Het LOA is bedoeld als landelijk 

platform voor kennisdeling onder atelierbeheerders. CLIB zal in september 2014 gastheer zijn voor de LOA en 

de situatie in Breda schetsen voor de LOA leden. In de ochtend is er tijd voor kennisdeling over atelierzaken 

op landelijk niveau. In de middag zal CLIB alle LOA leden rondleiden langs de verschillende projecten van CLIB. 

Natuurlijk zijn hier ook vertegenwoordigers van de Gemeente Breda van harte welkom. 
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-Bijlage 1: Jaarcijfers CLIB 2013 

-Bijlage 2: Besluitenlijst Bestuur CLIB 2013 


