Jaarverslag Books4Life Eindhoven 2020
Inhoud:

Bestuur
ANBI status
Goede doelen
Financieel
Coronaperikelen
Winkel
Maatschappelijk

Bestuur
In 2020 hebben wij twee bestuurswisselingen gehad. Onze penningmeester Ans Smit is namelijk
gestopt. Het einde van een tijdperk: zij was de laatste vrijwilliger die er vanaf de oprichting bij is
geweest!
Anne Fey switchte van secretaris naar penningmeester, en Jessica Bartels nam het secretarisschap
op zich.
Onze bestuurssamenstelling is daarmee geworden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Robert Hempelman
Jessica Bartels
Anne Fey

ANBI status
Door allerlei omstandigheden kwam het er lange tijd niet van, maar dit jaar is het eindelijk zover:
Books4Life Eindhoven heeft de ANBI status succesvol aangevraagd! Hiermee hebben alle Books4Life
vestigingen deze status gekregen.

Goede doelen
Aangezien 2019 een topjaar voor de winkel was, hebben we in 2020 een spectaculaire opbrengst
van 16001 euro uitgereikt. Hiervan was, in overeenstemming met de statuten, de helft (8000 euro)
voor Amnesty International en Oxfam Novib. De extra euro in het resterende bedrag hebben we
toegevoegd om het getal door 3 te kunnen delen.
De andere helft hebben we uitgereikt aan drie lokale goede doelen: de kledingbank Eindhoven
(https://www.kledingbank-eindhoven.nl/), stichting Stadsakkers (https://stadsakkerseindhoven.nl/)
en Straatpastoraat Eindhoven (https://www.straatpastoraateindhoven.nl/).
Helaas, helaas, vanwege de eerste lockdown bleek het niet mogelijk om een feestelijke uitreiking te
organiseren zoals we dat gewend zijn. Alle doelen hebben uiteraard wel de bedragen op hun
bankrekening ontvangen.

De bedragen (in euro's) waren:
Amnesty International
Oxfam Novib
Kledingbank Eindhoven
Stadsakkers
Straatpastoraat Eindhoven

4000
4000
2667
2667
2667

Voor de omzet van 2020 (uit te reiken in 2021) hebben we de volgende lokale goede doelen
gekozen: Daklozenopvang 't Hemeltje, stichting Speelcadeau, en Emmaus.
We waren van plan om in onze winkel aandacht te besteden aan deze doelen, maarja, toen kwam de
tweede lockdown!

Financieel overzicht
Alle bedragen zijn in euro's.
Omzet
Bruto omzet:
BTW:
Huisvesting:
Netto omzet:

20934,66
1728,55
4956,24
14249,87

Omzetverdeling
Winkel
Internet
Giften
Totaal

16135,36
4799,30
653,33
21587,99

(opm.: giften niet bij bruto omzet)

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

287,46
61,13
102,20
125,00
575,79

Percentage donaties van netto omzet plus giften: 94,6%.

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
giften 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 handgel voor in de winkel; 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 2020
(alle bedragen zijn in euro's)
Activa
Banksaldo
Internetverkoop december
winkel december
giften december
Kasgeld witte kas
Kasgeld kas markt

18.453,96
441,50
200,40
22,50
75,00
70,30

Totaal

19.222,61

Passiva en verplichtingen
Gereserveerd voor onkosten

1.483,61

Noodfonds
BTW nog te betalen
Reservering goede doelen 2020

3.170,00
469,00
14.100,00

Totaal

19.222,61

Corona perikelen
Wat een jaar van pieken en dalen is dit geweest. Letterlijk te zien in de grafiek van de winkelomzet,
maar ook emotioneel kregen we het zwaar te verduren. In de eerste coronagolf overleed een van
onze vrijwilligers. Meerderen van ons besloten in de loop van het jaar dat de winkelshifts teveel
risico voor hun zou betekenen, hoewel het ze zwaar viel om de winkel te missen. We houden veel
contact via email, en we hopen dat we snel weer eens met allen bijeen kunnen komen.
Om tijdens de lockdown toch nog wat inkomsten te hebben, hebben we de 'blind dates' bedacht:
klanten bestellen een verrassingsboek voor een vast bedrag, wij pakken het feestelijk in en bezorgen
het op de fiets. Geweldig leuke reacties hebben we gehad!

Winkel
Vanwege diverse corona-maatregelen zag onze winkelomzet per maand er heel anders uit dan
gewoonlijk. Zie onderstaande grafiek!
Meestal is er niet veel variatie in de omzet tussen de verschillende maanden; hooguit twee lichte
pieken in juni en december omdat we dan gewoonlijk onze magazijnverkoop houden.
Dit jaar was er de lockdown die in maart begon. Na meer dan een maand wachten, gingen we met
voorzichtige kleine stapjes weer open. In augustus maakten onze klanten een geweldige inhaalslag,
dat was onze beste maandomzet ooit!
We waren snel gewend aan de handgel, het maximum aantal klanten en de afstand, en later ook de
mondkapjes.
Na een opgeluchte zomer werd in het najaar de sfeer geleidelijk aan weer voorzichtiger, totdat in
december de tweede lockdown werd afgekondigd. Zodoende gingen beide magazijnverkopen niet
door.
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Maatschappelijk
De jaarlijkse maatschappelijke stage van het Augustinianum bij Books4Life? Alweer helaas, die ging
niet door, vanwege corona!

Wel hebben we deelgenomen aan een bijzondere actie van stichting 1+1=3: deze stelde geld ter
beschikking voor donatie van kinderboeken. Een stuk of 400 prachtige kinderboeken hebben we
afgeleverd bij stichting Speelcadeau, zij gaan ervoor zorgen dat deze boeken terechtkomen bij
gezinnen die het niet breed hebben.

