
 

 
 

 

 

 

 
Beste collega,  
 
In december 2019 heeft Anne Rube je persoonlijk of per brief op de hoogte gebracht 
van het voornemen om de administratieve dienstverlening van Probiblio per 1 januari 
onder te brengen in een besloten vennootschap met de naam: Probiblio Service Center 
Administraties B.V. en dat zij in gesprek was met een externe partij, wiens 
hoofdactiviteit bestaat uit administratie en accountancy, voor het onderbrengen van 
deze activiteiten. Tot aan de overdracht aan een externe partij zou deze BV het 
eigendom zijn van Probiblio. We informeerden je dat alle medewerkers en contracten 
overgaan naar de BV. Na overeenstemming zouden de aandelen in de BV 
overgedragen worden aan een externe partij.  
 
Het is nu zover. De onderhandelingen met de externe partij, Koeleman accountants & 
belastingadviseurs B.V., zijn goed verlopen. Wij zijn verheugd je te kunnen mededelen 
dat vorige week de koopovereenkomst van Probiblio Service Center Administraties B.V. 
is geformaliseerd door overdracht van de aandelen door Frans Bergfeld namens 
Probiblio aan Fred Snelderwaard namens Koeleman accountants & belastingadviseurs 
B.V. Ernst Schoumans zal de dagelijkse leiding blijven verzorgen en is tevens 
medeaandeelhouder.  
 
Probiblio is ervan overtuigd dat met deze stap de continuïteit en de kwaliteit van de 
dienstverlening door de medewerkers van haar Service Center Administraties (SCA), 
het best is gewaarborgd, zeker in deze roerige tijd, en zal zich samen met de 
medewerkers van PSCA blijven inspannen voor een optimale en intensieve 
samenwerking voor een goede dienstverlening aan alle klanten. Wij beseffen heel goed 
dat het “echte kennismaken” met de nieuwe partij door de huidige crisis complex is, 
maar wij hopen dat je Ernst Schoumans en de medewerkers samen met Koeleman het 
vertrouwen wil geven in de samenwerking. En nogmaals, je huidige contactpersoon 
blijft ook jouw contactpersoon.   
 

  

   

 

Aan de bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland die administratieve  

dienstverlening afnemen van Probiblio 
 
 
 
 () t.a.v. de directeur 
  

datum 6 april 2020 
 
 
 

kenmerk 20A0017/fb/coj 
 behandeld door Frans Bergfeld telefoonnummer 023 554 6100 

onderwerp administratieve dienstverlening e-mail info@probiblio.nl 



 

 
 

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nog vragen, dan zijn 
Ernst Schoumans en de medewerkers graag bereid om die telefonisch of in een 
persoonlijk gesprek te beantwoorden. Ik ben daar zelf vanzelfsprekend ook voor 
beschikbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Bergfeld  
Directeur-bestuurder  
 


