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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag voor 2017 van Books 4 Life Utrecht.
Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Bedrijfsvoering
B. Bestuur
C. Vrijwilligers
D. Goede doelen
E. Overige zaken
F. Financieel jaarverslag

Bedrijfsvoering
De winkel
Het jaar 2017 is een bewogen jaar geweest voor Books 4 Life Utrecht. Het eerste half jaar verliep
uitstekend, we waren hard op weg om weer nieuwe verkooprecords te breken.
In april kwam echter het bericht van de Universiteit Utrecht dat we per 1 september 2017 de winkel
aan de Kromme Nieuwegracht moesten verlaten.
Vanaf dat moment zijn alle plannen die we hadden opzij geschoven en stond ineens alles in het teken
van het zoeken naar nieuwe huisvesting.
Er is een werkgroep in het leven geroepen die zich bezig hield met het zoeken naar andere
huisvesting.
We hebben veel publiciteit en steunbetuigingen gehad. Een aantal malen zijn we ook dicht bij een
nieuwe winkel geweest, maar ging het op het laatst niet door, omdat de gevraagde huur te hoog was
of omdat de Gemeente Utrecht geen toestemming gaf.
Eind augustus hebben we de inventaris opgeslagen in een opslagplaats in Nieuwegein en het pand
leeg opgeleverd aan de Universiteit.
Helaas is het in 2017 niet meer gelukt om een nieuwe winkel. We hopen in 2018 op nieuwe kansen.
Markten en evenementen
Naast de winkelactiviteiten is Books 4 Life Utrecht ook regelmatig aanwezig op markten en
evenementen.
Op 9 juli 2017 stond we op de braderie op de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat. De
opbrengst was maar liefst €478,00, een hoog bedrag in vergelijking met de gemiddelde opbrengsten
bij markten en evenementen.
Op 16 september 2017 stonden we weer met een kraam op de nacht van de poëzie. De opbrengst
was €285,00.
Vaak staan we ook met een kraam op de vrijmarkt op koningsdag en het Internationaal Festival van
de Literatuur Utrecht (IFLU), maar Koningsdag was dit keer geannuleerd vanwege het slechte weer
en het IFLU had dit jaar geen markt.
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De markten leveren niet alleen geld op, maar is ook een goed PR-middel om bekendheid te
verwerven en klanten naar de winkel te krijgen.
Partners
Net als in 2017 is er een uitstekende samenwerking geweest met de boekhandels en antiquariaten.
Zij verwijzen regelmatig klanten naar onze winkel. Bovendien krijgen wij af en toe boekendonaties
van boeken, die zij niet meer in hun assortiment kunnen gebruiken. De Utrechtse antiquariaten zijn
één van de beste klanten van Books 4 Life Utrecht.
De Universiteit Utrecht (UU) was een belangrijke partner van Books 4 Life Utrecht.
Aan de samenwerking kwam met de huuropzegging een einde. De UU gaf daarbij aan dat zij binnen
hun bezit geen alternatieven hadden en dat wij op eigen kracht op zoek moesten omzien naar
nieuwe winkelruimte.
We werken ook samen met de andere 5 vestigingen van Books 4 Life en het landelijke bestuur.
Hoewel alle vestigingen zelfstandig zijn komen zij met enige regelmaat bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen en gezamenlijke projecten op te pakken.
De samenwerking met de Klepierre, de eigenaar van Hoog Catharijne verliep voorspoedig. De
Boekspot van Klein Hoog Catharijne krijgt vrijwel elke week boeken van Books 4 Life Utrecht. Met de
sluiting van de winkel stopte ook de aanvoer van boeken naar de Boekspot.
In februari 2018 sloot ook de Boekspot haar deuren.
Online boekenverkoop
In 2016 is Books 4 Life Utrecht gestart met online boekenverkoop.
In 2017 wilden we deze activiteit verder gaan uitbouwen, maar dat is er vanwege de
huisvestingsperikelen niet van gekomen. Met de sluiting van de winkel stopte ook de aanvoer van
nieuwe boeken, die geschikt zijn voor online verkoop.
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Social Media
We zijn zeer succesvol op de sociale media. We zijn actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. Het
aantal volgens stijgt gestaag. Op Facebook hebben we meer dan 850 volgers en op Twitter in korte
tijd naar 750 volgers. Wij zijn er van overtuigt dat dit succes heeft doorgewerkt in de toename van de
boekenverkoop.

Bestuur
Ontwikkelingen in het bestuur
We hadden het gehele jaar 2017 een stabiel bestuur. Er zijn geen wijzigingen geweest in de
samenstelling. Op 31 december 2017 bestaat het bestuur uit:
John Rijnbeek, voorzitter
Amber van Dormont, secretaris
Fredy Melger, penningmeester
Ad Lijffijt, coördinator boeken en materialen
Hanneke Elich, vrijwilligerscoördinator
Na de sluiting van de winkel heeft Hanneke Elich besloten haar werkzaamheden voor Books 4 Life
Utrecht te eindigen.
Werkgroep Huisvesting
Het bestuur heeft een werkgroep in het leven geroepen met de opdracht naar andere winkelruimte
om te zien. De werkgroep bestond uit:
Ad Lijffijt (bestuurslid)
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John Rijnbeek (voorzitter)
Maarten Schild (winkelcoördinator)
Thijs van Nimwegen (winkelvrijwilliger)
De werkgroep legt verantwoording af aan het bestuur.
Beleid
Het bestuur had in het jaarplan 2017 een aantal ambities uitgesproken, waaronder het verder
uitbouwen van de online verkoop, verdere digitalisering van de bedrijfsvoering en het verbeteren
van de PR richting de goede doelen.
Door de huuropzegging is de focus geheel verlegd naar het verkrijgen van andere winkelruimte.

Vrijwilligers
Books 4 Life Utrecht wordt gerund door ruim 40 vrijwilligers (inclusief bestuursleden).
Er is wel wat verloop geweest, maar over het algemeen betreft het een stabiele groep vrijwilligers.
We hoeven bijna nooit te werven voor vrijwilligers, zij melden zich aan via de winkel of via mond-tot
mond-reclame. Af en toe was er zelfs sprake van een kleine wachtlijst.
Na de sluiting hebben een paar vrijwilligers besloten om te stoppen als vrijwilligers, maar de meeste
vrijwilligers bleven betrokken bij Books 4 Life.
Na de sluiting van de winkel werden de vrijwilligers via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de
zoektocht naar andere winkelruimte.
Daarnaast kreeg het bestuur met enige regelmaat tips van vrijwilligers voor nieuwe winkelruimte.

Goede Doelen
Van de opbrengst gaat 90 % naar goede doelen. De helft daarvan gaat naar Amnesty International en
Oxfam/Novib, de andere helft naar lokale goede doelen, die elk jaar door de vrijwilligers zelf worden
gekozen.
Vanwege de sluiting van de winkel hebben we besloten om de opbrengst van de eerste helft van
2017 vervroegd uit te keren.
Lokale goede doelen
De lokale goede doelen voor 2017 waren:
- De Stichting Raja
- Stichting Kicoba
- De Wilg
- Het Rode Kruis
- het Helen Dowling Instituut.
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Financieel jaarverslag
De totale opbrengst is lager uitgevallen dan voorgaande jaren, omdat de winkel met ingang van 1
september haar deuren moest sluiten.
Kijken we naar de gemiddelde maandopbrengst vóór 1 september dan is te zien dat Books 4 Life
Utrecht wederom een record opbrengst heeft gehaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Books 4 Life Utrecht: Opbrengst per maand
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2016
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Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.404,95
1.328,40
2.318,50
2.949,40
2.084,75
2.273,80
1.869,65
2.238,07
3.163,50
3.053,15
3.713,70

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.704,80
3.473,20
3.443,30
3.229,80
2.796,50
3.977,75
3.651,50
3.932,30
4.186,00
3.772,00
3.744,00

€ 3.986,00
€ 3.727,25
€ 4.572,65
€ 3.319,55
€ 4.120,80
€ 4.467,05
€ 4.386,00
€ 5.529,70
€ 312,90
€ 57,00
€ 0,00

December

€

4.234,75

€ 3.347,50

€ 18,00

TOTAAL

€ 30.632,62

€ 42.258,65
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€ 34.496,90

Jaaroverzicht 2017
Omzet 2017 BTW Hoog
Omzet 2017 BTW Laag

€ 4.902,08
€ 29.594,82

Omzet 2017 Totaal

€ 34.496,90

Totaal Af te dragen BTW 2017

€ 2.440,00

Omzet -/- BTW

€ 32.056,90

Budget Bedrijfsvoering obv omzet
Realisatie bedrijfsvoering
Theoretisch af te dragen op basis van gerealiseerde
omzet per 31-12
Daadwerkelijke afdracht op basis van omzet 1e
drie kwartalen.
Naar algemene reserve

€ 3.205,69
€ 3.231,77
€ 28.851,21
€ 28.020,00
€
805,13

Afdracht goede doelen
Van de opbrengst gaat 90% naar goede doelen. De helft daarvan gaat naar Amnesty International en
Oxfam Novib en de andere helft naar lokale goede doelen.
Hieronder een overzicht van de verdeling van de opbrengst.
Afdracht goede doelen 2017
%
€

€
32.056,90

90% €

28.851,21

€

28.020,00

Landelijk
Amnesty International
Oxfam Novib

100%
25% €
25% €

7.010,00
7.010,00

Lokaal
Stichting De Wilg
Stichting KiCoBa
Stichting Helen Dowling Instituut
Stichting Raja
Stichting Rode Kruis

5%
15%
7,5%
15%
7,5%

1.400,00
4.200,00
2.100,00
4.200,00
2.100,00

Omzet excl. BTW
Theoretisch totaal af te dragen op basis van
gerealiseerde omzet per 31-12-2017
Daadwerkelijke afdracht op basis van omzet 1e
drie kwartalen
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€
€
€
€

