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1. Bestuur:
In 2021 hebben we 1 bestuurswisseling gehad. Onze secretaris Jessica Bartels heeft zich
teruggetrokken en de functie van secretaris is door Jan van Hoof overgenomen.
Daarmee is de bestuurssamenstelling geworden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Robert Hempelman
Anne Fey
Jan van Hoof

Daarnaast zijn Willem van Hoorn en Hamza Yazid Belkhiria toegetreden tot de pr-commissie.

2. Goede Doelen:
We hebben de netto omzet van 2020 uitgereikt aan diverse goede doelen. In
overeenstemming met de statuten is de helft uitgekeerd aan Amnesty en Oxfam Novib.
De andere helft is verdeeld onder:
● Stichting Speelcadeau
● Daklozenopvang ’t Hemeltje
● Stichting Emmaus
Ook dit jaar is er door Corona helaas weer geen feestelijke uitreiking geweest, wel hebben
we uiteraard ook nu de bedragen weer overgemaakt.
De bedragen in Euro’s waren:
Amnesty International
Oxfam Novib
Stichting Speelcadeau
Daklozenopvang ‘t Hemeltje
Stichting Emmaus

€ 3525,00
€ 3525,00
€ 2350,00
€ 2350,00
€ 2350,00

We hielden voor 2021 rekening met tegenslagen vanwege de diverse lockdowns, maar ....
Het werd een recordjaar! In de zomer maakten onze klanten een inhaalslag, en we hebben
nog steeds een gestage toename van bekendheid. Fijn om te zien dat we tegen een stootje
kunnen!
Daarnaast zijn onze uitgaven vrijwel niet gestegen. Een flinke uitschieter was de forse som
die we moesten neertellen voor een nieuw inlogsysteem van de belastingdienst.
Binnenkort gaan we weer spectaculaire bedragen uitreiken aan mooie goede doelen. De
helft gaat naar Amnesty International en Oxfam Novib, in overeenstemming met de statuten.
Het kiezen van lokale doelen duurde langer dan gewoonlijk, omdat we vanwege corona
moeilijker op zoek konden gaan of bijeen konden komen, maar we zijn eruit! Het zijn
geworden: Kledingruilatelier Awesome, en twee potjes van het Armoedefonds, namelijk
extra boodschappentas voor ouderen, en menstruatieproducten.

3. Financieel jaarverslag:

Omzet
Bruto omzet:
BTW:
Huisvesting:
Netto omzet:

26834,21
2215,67
4956,24
19662,30

Omzetverdeling
Winkel
20656,57
Internet
6177,64
Markten
0
Giften
544,16
Totaal
27378,37

(opm.: dit is bruto omzet + giften)

Kosten
Diverse vaste kosten
Diverse eenmalige winkel kosten
Diverse algemene en pr-kosten
Afdracht B4L landelijk
Totaal

Donaties

243,19
110,64
268,78
125,00
747,61

(opm.: gepland in april)

Amnesty
Novib
Kledingruilatelier Awesome
Armoedefonds boodschappentas ouderen
Armoedefonds menstruatieproducten

4650
4650
3100
3100
3100

Percentage donaties van netto omzet plus giften: 92%.

Balans eind 2021
Activa
Bank
Kasgeld witte kas
Kasgeld kas markt

€
€
€

24719,17
75,00
70,30

Totaal

€

24864,47

Gereserveerd voor onkosten
Noodfonds
BTW nog te betalen
Reservering goede doelen 2021

€
€
€
€

2778,02
3170,00
676,22
18240,23

Totaal

€

24864,47

Passiva en verplichtingen

Toelichting:
De post 'Gereserveerd voor onkosten' is 10% van de netto-opbrengst. We kiezen er meestal
voor om een deel van dit geld over te hevelen naar de post 'Goede doelen', zodat het
percentage donaties van netto omzet plus giften meer dan 90% wordt.

4. Coronaperikelen:
Wat was het weer een raar jaar. Winkel dicht, winkel open, winkel open op afspraak, winkel
toch weer dicht, etc. etc. Bovendien was het vanwege corona voor een aantal van onze
vrijwilligers te veel risico om in de winkel te zijn. Gelukkig hebben we dankzij winkelverkopen
via click & collect, en dankzij onze internetverkopen, geen enkele maand verlies gedraaid!
5. Winkel:
De winkelomzet is nog steeds groeiend, maar door corona varieerde het nog sterker, die
verdraaide Lock-down.
Maar in de zomer ging het natuurlijk veel beter en gezelliger.
We hebben de Lock-down periode gebruikt om wat veranderingen in de winkel aan te
brengen, maar zeker in het magazijn.
6. Maatschappelijk:
We hebben een goede samenwerking opgebouwd met de speelgoedbank: regelmatig gaat er
een partij prima kinderboeken naartoe, zo kunnen we zorgen dat gedoneerde kinderboeken
altijd een goede bestemming krijgen.
Daarnaast hebben wij ons aangesloten bij KooplokaalEindhoven. Dit nieuwe initiatief is
opgezet om lokale ondernemers te steunen. Die hebben het vooral de laatste tijd moeilijk,
doordat mensen steeds meer online winkelen.

