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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag voor 2018 van Books 4 Life Utrecht.
Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:
A. Bedrijfsvoering
B. Bestuur
C. Vrijwilligers
D. Goede doelen
E. Financieel jaarverslag

Bedrijfsvoering
De winkel
Het jaar 2018 stond voor ons vooral in het teken van de nieuwe winkelruimte aan de Koningsweg in
Utrecht. We begonnen het jaar zonder winkel, omdat de Universiteit Utrecht de
bruikleenovereenkomst op de Kromme Nieuwegracht per 1 september 2017 had opgezegd. Het
zoeken naar een ander pand was niet gemakkelijk. We merkten dat er in tijden van economische
hoogconjunctuur weinig mogelijkheden zijn om, al dan niet tijdelijk, een geschikte winkelruimte te
vinden. Toen we de hoop al bijna hadden opgegeven, kwamen we uiteindelijk toch tot
overeenstemming met het Rode Kruis voor het ‘woning‘-gedeelte in het complex aan de Koningsweg
2 in Utrecht Oost vlak naast de Oosterspoorbaan. De nieuwe winkel werd op 1 juni 2018 feestelijk
geopend door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze, die daarvoor een passend gedicht had
uitgezocht.

Omzet
Op de Koningweg kregen we voor het eerst te maken met een huurovereenkomst en dat bracht dus
ook extra kosten met zich mee. De winkel aan de Kromme Nieuwegracht kregen we in bruikleen van
de Universiteit, en daarvoor was geen huur verschuldigd. Daarom was het best spannend om te zien
hoe het zou gaan lopen op onze nieuwe plek, die buiten het centrum en meer afgelegen was. Maar
gelukkig bleken de opbrengsten buiten verwachting hoog, en zelfs beter dan op de Kromme
Nieuwegracht.
Dat kwam niet alleen door de enorme inzet van onze vrijwilligers, maar ook door de klanten en gulle
gevers die ons snel weer hadden ontdekt, nadat we negen maanden gesloten waren geweest. Wat
ook hielp om een hogere omzet te bewerkstelligen was dat we op de Koningsweg ook op zaterdag
geopend waren en dat bleek een gunstige dag voor de boekenverkoop.

Markten en evenementen
Na de opening van de nieuwe winkel in Juni 2018 waren we ook in staat weer deel te nemen aan
markten en evenementen. Dat leverde een uitstekende opbrengst op. Naast de opbrengst zijn
markten voor ons ook een goed PR-middel om bekendheid te verwerven en nog meer klanten naar
de winkel te krijgen.
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100% PIN-betalingen
Vooral vanwege de veiligheid van onze vrijwilligers heeft het bestuur besloten om in de nieuwe
winkel vanaf de opening over te gaan op 100 % pinbetalingen. Hierbij speelde ook mee dat het voor
de penningmeester een bewerkelijk proces is om wekelijks contant geld op te halen, te tellen en af te
storten bij de bank. Helaas liep de invoering al op eerste dag totaal in het honderd. Het nieuwe PIN
apparaat werkte namelijk niet vanwege erg slechte data-ontvangst. Het duurde een aantal maanden
om dit euvel te verhelpen en toen zijn we alsnog overgegaan op 100% PIN-betalingen. Zij het met
een ‘softe’ overgang, want we hielden de kassa achter de hand voor het geval dat klanten bezwaar
zouden maken. Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat we in december met de PIN betalingen al op
meer dan 90% zaten en daar zijn we zeer tevreden over.

Online boekenverkoop
Naast de winkelverkoop doet Books 4 Life ook aan online boekenverkoop van met name bijzondere
en specialistische boeken, waar je in de winkel maar net de juiste liefhebber voor tegen moet komen.
We zijn te vinden op Marktplaats, Boekwinkeltjes.nl en Bol.com.

4

Sociale Media
We zijn zeer succesvol op de sociale media, met zeer actieve Facebook en Twitter pagina’s met veel
fans (Facebook 1000, Twitter 630). Daarnaast zijn we ook actief op LinkedIn en Nextdoor.
Bij de opening van de nieuwe winkel beseften we hoe belangrijk deze media voor ons zijn, want we
konden daardoor in de periode dat we geen winkel hadden direct in contact blijven houden met onze
klanten & gulle gevers. Die zijn ons mede daardoor trouw gebleven en we hebben ze min of meer
mee kunnen verhuizen naar onze nieuwe winkel.

Bestuur
We hadden het in 2018 een redelijk stabiel bestuur. De wisselingen die hebben plaatsgevonden
waren ten eerste dat onze secretaris Amber van Dortmont met de opening van de nieuwe winkel de
rol van vrijwilligerscoördinator op zich heeft genomen. De vacature die zo ontstond werd aan het
eind van het jaar ingevuld door Inge Rood. Ad Lijffijt was jarenlang ons bestuurslid voor Boeken en
Materialen, maar kwam na de opening tot de conclusie dat hij wilde stoppen. Na zijn vertrek heeft
het bestuur besloten deze rol voorlopig niet meer in te vullen.
Per 31 december 2018 bestaat het bestuur van Books 4 Life Utrecht uit: John Rijnbeek (voorzitter),
Inge Rood (secretaris), Fredy Melger (penningmeester) en Amber van Dortmont
(vrijwilligerscoördinator).
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Vrijwilligers
Hoewel de winkel 9 maanden dicht is geweest, zijn de meeste vrijwilligers Books 4 Life Utrecht ons
trouw gebleven en zijn ze na de opening weer met net zo veel enthousiasme aan de slag gegaan in de
nieuwe winkel. Daarnaast hadden we veel nieuwe vrijwilligers nodig, niet alleen voor vervanging van
de vertrokken vrijwilligers, maar ook omdat er de zaterdag bij kwam. Aanvankelijk schatten we in dat
die dag mogelijk niet populair was bij potentiële vrijwilligers, maar gelukkig bleek het werven van
nieuwe winkelvrijwilligers geen enkel probleem. Zelfs toen we de vacature hadden verwijderd bleven
nieuwe vrijwilligers zich aandienen.
In de winkel werken naast vrijwilligers die klanten helpen, boeken uitzoeken & prijzen en boeken
wegzetten, ook met specialisten die zich hebben ontfermd over bepaalde onderwerpen. Het
resultaat is een duidelijke kwaliteitsverbetering in de winkel. Daarnaast zijn er ook een aantal
vrijwilligers bijgekomen voor werkzaamheden buiten de winkel. Zo hebben we chauffeurs die
partijen boeken ophalen, vrijwilligers die zich bezighouden met de sociale media en een vrijwilliger
die zorgt voor online verkoop.
In 2017 hadden we bij de sluiting van de winkel zo’n 40 vrijwilligers, aan het eind van 2018 zijn het er
ongeveer 50.

Partners
Met een nieuwe winkel ontstaan ook nieuwe partnerships. Zo is het Rode kruis een nieuwe partner
geworden, niet alleen als verhuurder, maar ook om we elkaar willen versterken. Immers we zijn
beide organisaties die actief zijn voor het goede doel en werken met vrijwilligers. De Universiteit
Utrecht is wat meer uit beeld geraakt na ons vertrek van de Kromme Nieuwe Gracht. Het zelfde
geldt voor Klepierre, met wie we samen werkten door onze overtollige boeken af te leveren bij de
Boekspot op Hoog Catharijne. Maar die is inmiddels gesloten sinds 6 Februari 2018.
Een nieuwe partner vonden we in Kringloopwinkel De Waarde, die overtollige boeken bij ons op
komen halen. Op deze manier wordt voorkomen dat veel boeken in de oud papier container
verdwijnen en werken we aan duurzaamheid.
Net als voorgaande jaren bleven ook de Utrechtse antiquariaten Aleph en Hinderickx & Winderickx
belangrijke partners voor ons. Zij nemen veel boeken van ons af, doen af en toe donaties van
overtollige boeken en hebben ook gezorgd voor een groot aantal boekenkasten & planken die nu in
onze nieuwe winkel staan. Daarnaast hebben we ook een sterke band met de Utrechtse
boekhandels zoals de Utrechtse Kinderboekenwinkel, Broese Boekverkopers, Savannah Bay,
Bijleveld, de Literaire Boekhandel en de Utrechtse Boekenbar. Een aantal malen per jaar overleggen
we met hen tijdens het Utrechtse Boekhandelsoverleg dat georganiseerd wordt door het
Literatuurhuis. Daarbij speelde dit jaar met name de uitverkiezing van Utrecht tot Unesco City of
Literature, maar daarnaast ook de eerste Utrechtse Boekenmarkt (in de traditie van die in Deventer),
het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) en de Nacht van de Poëzie.
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Goede Doelen
Van de opbrengst van de winkel van Books 4 Life Utrecht 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 uitgekozen.
Voor de opbrengst van 2018 hebben zich diverse organisaties aangemeld. Na een voorselectie door
toetsing aan de criteria bleven als kandidaten over Big Brothers & Big Sisters, Stichting Kalinga,
Stichting Move, Peace Brigades International, Taal Doet Meer, Villa Vrede en de Voedselbank
Utrecht. Op de vrijwilligersbijeenkomst in januari 2019 krijgen de organisaties de gelegenheid zich
met een korte pitch te presenteren. Daarna konden vrijwilligers stemmen op het doel van hun keuze.
Uiteindelijk hebben de vrijwilligers gekozen voor Taal Doet Meer, Big Brothers & Big Sisters, Villa
Vrede en de Voedselbank.
De voormalige secretaris in het bestuur van Books 4 Life Utrecht had ook de goede doelen in haar
portefeuille. Met de komst van de nieuwe secretaris hebben wij deze taken gesplitst en is er een
vacature ontstaan voor een Coördinator Goede Doelen. Deze is eind 2018 nog niet vervuld.
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Financieel jaarverslag
De totale opbrengst is lager uitgevallen dan voorgaande jaren, omdat de winkel op de Kromme
Nieuwe Gracht met ingang van 1 september 2017 haar deuren moest sluiten en we op de
Koningsweg pas in juni 2018 konden starten. Het goede nieuws is dat Books 4 Life Utrecht wederom
een record opbrengst heeft gehaald ten opzichte van voorgaande jaren, als we kijken naar de
gemiddelde opbrengst per maand.

Omzet
Bruto omzet
btw
Omzet excl btw
Verkoopkosten
Omzet ex btw ex
verkoopkosten

Kosten
€
€
€
€
€

37.911,55
2.780,00
35.131,55
40,44

Personeel
Verkoop overige & PR
Algemeen
Financieel

35.091,11 Afdracht B4L
Voorraadkosten
Totaal (realisatie
bedrijfsvoering)

Huisvesting

€

Netto omzet

€

Internet
Markten

Financieel (ontv. Rente)
Donaties??

€
€

125,00
625,00

€ 3.155,21

Begroot (10% van
€
7.333,36 netto omzet)
27.757,75 Van algemene reserve €

Omzetverdeling
Winkel

€
289,08
€
306,01
€ 1.216,79
€
593,33

2.775,78

379,43

Donaties
€
€
€
€

31.842,38
80,67
3.133,00
35,06

Amnesty
Oxfam Novib
Taal doet meer
Big Brothers Big Sisters
Villa Vrede

€

Voedselbank
35.091,11 Totaal:
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€
€
€
€
€
€

6.245,50
6.245,50
4.996,40
3.997,09
1.498,92
1.998,56

€

24.981,97

Jaarplan 2019
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het openen en opstarten van de nieuwe winkel op de
Koningsweg. Nu dit allemaal goed loopt kunnen we voor 2019 weer aan andere dingen gaan denken.
Hieronder in het kort een overzicht van onze plannen voor 2019:
Bedrijfsvoering
- We willen de papieren kasadministratie gaan automatiseren met behulp van kassasoftware.
Daarmee wordt de bedrijfsvoering betrouwbaarder, minder foutgevoelig, inzichtelijker en
gebruiksvriendelijker.
- Uitbreiden van de samenwerking met partners, met als uitgangspunt dat we elkaar kunnen
versterken.
- Evaluatie van de nieuwe winkel en de samenwerking met het Rode Kruis.
- Meer focus op PR en uitbreiding sociale media activiteiten met o.a. Instagram.
Vrijwilligers
- We willen een enquête houden onder onze vrijwilligers over alle aspecten van Books 4 Life
Utrecht. Daarmee hoopt het bestuur een goed instrument te krijgen om het beleid indien nodig
bij te sturen.
- Ervan uitgaande dat de winkel net zo goed loopt als in 2018 kunnen we in 2019 ook wat meer
doen van de 10 % aan bedrijfskosten die te besteden zijn. We willen deze o.a. gaan benutten
voor een vrijwilligersuitje en scholing van onze vrijwilligers.
Goede doelen
- Invullen van de vacature coördinator goede doelen.
- Verbetering communicatie met goede doelen.
- Verbetering vindbaarheid voor goede doelen.
- Meer aandacht besteden aan wederkerigheid bij het samenwerken met goede doelen. Naast de
donatie die we aan hen geven willen we ook graag dat zij iets voor ons kunnen doen binnen hun
netwerk.
Bestuur
- Eventueel uitbreiding van bestuur om de slagkracht te vergroten.
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