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Bestuur
De eerste landelijke besturendag vond in 2019 voor het eerst plaats in Eindhoven, georganiseerd
door Books4Life Eindhoven en met medewerking van het Plaza Hotel.
Halverwege 2019 hebben wij een nieuwe voorzitter gekregen. Onze bestuurssamenstelling is
daarmee geworden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Robert Hempelman
Anne Fey
Ans Smit

Goede doelen
In 2019 hebben we in totaal 12000 euro uitgereikt (van de omzet van 2018). Hiervan was, in
overeenstemming met de statuten, de helft voor Amnesty International en Oxfam Novib.
De andere helft hebben we uitgereikt aan drie lokale goede doelen: de voedselbank Eindhoven
(https://www.voedselbankeindhoven.nl/), stichting Sociaal Solidair
(https://stichtingsociaalsolidair.nl/), en stichting Ervaring die Staat (https://ervaringdiestaat.nl/).

De bedragen (in euro's) waren:
Amnesty International
Oxfam Novib
Voedselbank Eindhoven
Sociaal Solidair
Ervaring die Staat
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In het jaar 2019 is in de tweede landelijke besturendag afgesproken om opnieuw voor 5 jaar een
samenwerking met Amnesty en Novib aan te gaan. Books4Life Eindhoven had het initiatief genomen
om over alternatieven voor deze twee landelijke goede doelen na te denken, bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaamheid. Daar is vooralsnog geen concreet besluit uit voortgekomen.
Voor de omzet van 2019 (uit te reiken in 2020) hebben we de volgende lokale goede doelen
gekozen: Kledingbank Eindhoven, Stadsakkers en Straatpastoraat Eindhoven.

Financieel
In 2019 hebben we een record omzet geboekt! In het onderstaande overzicht zijn de inkomsten en
uitgaven te vinden, met eronder enige toelichting. Alle bedragen zijn in euro's.

Omzet:
Bruto omzet:
BTW afdracht:
Huisvesting:
Netto omzet:

24444,38
-2018,34
-4919,64
17506,40

Inkomsten verdeling:
Winkel
Internet
Markten
Donaties
Totaal

19916,53
4267,85
260,00
210,40
24654,78

(opm.: donaties niet bij bruto omzet)

Kosten:
Eenmalige kosten pinapparaat
Diverse financiele en verkoopkosten
Diverse algemene en PR kosten
Afdracht B4L landelijk

-530,04
-377,60
-375,00
-125,00

Toelichting:
Omzet
We betalen 9% BTW over onze verkopen. Van de netto omzet (na aftrek van BTW en
huisvestingskosten, zoals landelijk afgesproken) doneren we minimaal 90% aan goede doelen. De
donaties nemen een bijzondere positie in: die gaan volledig naar de goede doelen.
Kosten
Verkoopkosten bestaan uit bijvoorbeeld ons abonnement op boekwinkeltjes.nl. Verzendkosten voor
online verkopen rekenen we niet mee, die berekenen we door aan de kopers. Algemene kosten zijn
bijvoorbeeld de stickertjes waarmee we de boeken prijzen, of boekensteunen voor in de etalage;
koffie en thee kopen onze vrijwilligers zelf.
Over pintransacties betalen we 1,95% transactiekosten. De genoteerde bruto omzet is na aftrek van
deze transactiekosten.

Balans eind 2019
(alle bedragen zijn in euro's)
Activa
Bank
Kasgeld witte kas
Kasgeld marktkas
Boekwinkeltjes december
Fooi december
Winkel december

19.388,22
75,00
70,30
248,45
48,15
1.161,00

Totaal

20.991,12

Passiva en verplichtingen
Gereserveerd voor onkosten
Giften tbv vrijwilligers
Noodfonds
Nog te betalen BTW
Nog te betalen bankkosten
Reservering goede doelen 2019

1.251,97
33,22
3.170,00
538,99
30,78
15.966,16

Totaal

20.991,12

Toelichting:
Van de netto omzet (17,506,40) moet volgens onze doelstelling minimaal 90% naar goede doelen
gaan, dus minimaal 15.755,76, plus de donaties ter waarde van 210,40. We ronden dit naar boven af
en reiken 16000 euro uit; het verschil komt uit het geld dat gereserveerd is voor onkosten.
'Gereserveerd voor onkosten' en 'Noodfonds' zijn bedoeld voor reguliere en onvoorziene uitgaven.
Meestal spreken we deze fondsen ook aan om de donaties aan goede doelen naar een mooi bedrag
omhoog af te ronden.

Jubileum
Stichting Books4Life Eindhoven is opgericht in 2009, daarom hebben wij ons tienjarig bestaan
gevierd. We hebben in de winkel een loterij gehouden, een feestje voor de vrijwilligers gegeven en
een boekje laten drukken met stukjes geschreven door de vrijwilligers.

Winkel
In april hebben we ons pinapparaat in gebruik genomen. Duidelijk tot grote tevredenheid van de
klanten: al gauw is de contante winkelomzet vergelijkbaar met die via pintransacties, en de totale
winkelomzet is licht toegenomen. Zie het onderstaande diagram.

Winkelomzet 2019
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Eindhoven ligt in een hoogopgeleide regio. We merken duidelijk dat er veel expats werken, de
belangstelling voor engelstalige boeken neemt gestaag toe. Daarom hebben we in de winkel meer
ruimte gemaakt voor engelstalige fictie en fantasy.

Maatschappelijk
Evenals voorgaande jaren, hebben er weer vier leerlingen van het Augustinianum hun
maatschappelijke stage gedaan bij Books4Life. Ze hebben zich gericht op publiciteit voor de
doelgroep 'jongeren', en op school een boekenmarkt georganiseerd.

