Doelstellingen van Books4Life Eindhoven
Wij bevorderen hergebruik van boeken, en streven ernaar betaalbaar en kwalitatief goed
leesvoer beschikbaar te stellen.
Wij zijn maatschappelijk betrokken, door mensen van alle leeftijden en achtergronden bij
onze organisatie te betrekken.
Wij genereren inkomsten voor goede doelen ter bevordering van de mensenrechten of het
bestrijden van de armoede. Conform de landelijke richtlijnen, gaat minimaal 90% van de
netto opbrengst direct naar goede doelen.
Conform de landelijke richtlijnen, voeren wij een zelfstandig, creatief en flexibel beleid, wat
past in de lokale omgeving. Wij houden ons aan algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, inclusief transparantie, non-discriminatie en onderling respect. Wij betrekken alle
vrijwilligers bij de besluitvorming.
Wij voeren een zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk beleid.
Bij ons werken alleen vrijwilligers. Wij bieden geen financiele vergoeding voor verricht
werk door de vrijwilligers, en evenmin voor gedoneerde boeken.

Beleidsplan
(laatst gewijzigd: augustus 2020)

Boeken inzameling en verkoop
Dit is de hoofdactiviteit van Stichting Books 4 Life Eindhoven. Wij stellen ons ten doel om
door middel van de verkoop van tweedehandsboeken zoveel mogelijk geld in te zamelen,
om daarmee een bijdrage te leveren aan de bevordering van de mensenrechten en de
bestrijding van armoede.
Wij doen dit door middel van onze winkel waar ook boeken gedoneerd kunnen worden,
verkopen via speciale markten, en via internet. Al deze activiteiten worden door
vrijwilligers verricht.
Boeken we niet kunnen verkopen, schenken we zoveel mogelijk aan maatschappelijke of
duurzame initiatieven.
Goede doelen
Conform de landelijke richtlijnen (in beginsel dient 90% van de boekenverkoop (na
afdracht belasting) als donatiebedrag aangemerkt te worden. De winkel heeft een
inspanningsplicht om de operationele kosten onder de 10% norm te houden. Waar de
winkel noodzakelijke structurele kosten maakt ten aanzien van huisvesting kunnen deze
kosten eerst op de opbrengst worden verminderd alvorens 90% te reserveren als
donatiebedrag), doneren wij minimaal 90% van onze netto inkomsten (d.w.z., na afdracht
van belasting en aftrek van huurkosten) aan goede doelen.
50% van het beschikbare donatiebedrag wordt evenredig verdeeld over Oxfam Novib en
Amnesty International, conform de landelijke statuten. 50% van het beschikbare
donatiebedrag wordt toegekend aan door de winkel jaarlijks vast te stellen goede doelen
organisaties/projecten ter bevordering van de mensenrechten of bestrijding van de
armoede. Wij kiezen hiervoor bij voorkeur lokale, kleinschalige doelen waarvoor onze
bijdrage een essentieel verschil maakt. Iedere vrijwilliger heeft gelijke inbreng in de keuze
van deze lokale doelen.
Bestuur
Wij streven ernaar om alle vrijwilligers zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming.
Wij streven naar transparantie, door een jaarverslag ter beschikking te stellen via onze
website. Wij zijn bereikbaar via email (adres te vinden op onze website), of in de winkel
wanneer die geopend is; al onze bestuursleden hebben een vaste winkelshift.
Maatschappelijk
Wij streven naar een divers vrijwilligersbestand van alle leeftijden en achtergronden. In het
bijzonder doen wij ons best om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te
geven om ervaring op te doen als vrijwilliger. Verder bieden wij jaarlijks maatschappelijke
stage-plaatsen aan scholieren.

