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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag voor 2021 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
2021 was wederom een jaar daar dat beheerst werd door Covid-19. Wij kunnen ons gelukkig prijzen
dat vrijwilligers, klanten en gulle gevers de weg naar onze winkel hebben kunnen blijven vinden. De
winkel heeft verschillende verschijningsvormen gehad. Daar waar mogelijk zijn wij met de
maatregelen van de overheid in de hand doorgegaan met waar we goed in zijn: mooie boeken een
goed tweede leven geven. De bedreigingen van het virus zijn voor een aantal van onze vrijwilligers,
die in de zogenaamde kwetsbare groep vallen, reden geweest om helaas minder actief te zijn in en
om de winkel. Zo snel als dat weer kan gaan ook zij weer meedraaien.
.
Omzet
Wederom heeft de Penningmeester voor een aantal scenario’s een analyse gemaakt. Die gaven het
bestuur voldoende vertrouwen om geen ingrijpende maatregelen te treffen.
Uiteindelijk is de omzet in 2021 op € 53.520 ondanks de weken van gesloten en beperkt open zijn.
Dat kwam niet alleen door de enorme inzet van onze vrijwilligers, maar ook door de klanten en gulle
gevers.
Door onze klanten worden we geprezen voor de hoge kwaliteit van het aanbod.
Markten en evenementen
In 2021 hebben er door Covid-19 nagenoeg geen markten en evenementen plaatsgevonden. Wij
waren aanwezig bij de Nacht van de Poëzie in Tivoli Vredenburg. De vrijwilligers aanwezig hebben dit
als zeer inspirerend ervaren. Ook de omzet was weer hoger dan tijdens vorige edities
100% PINbetalingen
Iedereen is nu gewend geraakt aan de 100% PINbetalingen. De ervaringen met het
gebruik van de Zettle omgeving zijn goed te noemen. Ook buiten de winkel, tijdens de
nacht van de poëzie, zijn de ervaringen uitstekend. 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 Boekwinkeltjes.nl. Het groeipad dat in 2019 is ingezet heeft zich doorgezet in
2021. Op de momenten dat de winkel door klanten niet fysiek bezocht kon worden heeft ook via onze
eigen website verkoop van ons reguliere aanbod plaatsgevonden.
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Zichtbaarheid en vindbaarheid
De zichtbaarheid van de winkel voor voorbijgangers is substantieel vergroot door de bestickering van
de ramen.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was in 2021 wisselend. Daphne Weedage is tijdelijk tot het bestuur
toegetreden geweest evenals Ruud Koek. Ruud heeft tijdelijk de taken van Amber van Dortmont
overgenomen. Per 31 december 2021 verlaat Loek Zanders het bestuur,
Het bestuur heeft 12 maal vergaderd in 2021.
Met ingang van 1 januari 2022 bestaat het bestuur van Books 4 Life Utrecht uit: Michiel Erkelens
(voorzitter), Wim Karreman (secretaris), Fredy Melger (penningmeester).

Vrijwilligers
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 doorgaande 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 2021 is het aantal vrijwilligers niet veranderd, we hadden aan het eind van 2021 zo’n 50
vrijwilligers

Partners
In ons partner bestand is in 2021 niets gewijzigd.
De relatie met Kringloopwinkel De Waarde, die overtollige boeken bij ons op komen halen, heeft zich
verder ontwikkeld. Op deze manier wordt voorkomen dat veel boeken in de oud papier container
verdwijnen en we werken mee 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, een aantal malen per jaar overleggen we met hen tijdens het Utrechtse Boekhandels
Overleg dat georganiseerd wordt door het Literatuurhuis.

Goede Doelen
Van de opbrengst van de winkel van Books 4 Life Utrecht gaat 90% naar goede doelen. De helft
hiervan gaat, conform de statuten, naar Amnesty International en Oxfam/Novib, de andere helft naar
lokale goede doelen, die elk jaar door de vrijwilligers zelf worden uitgekozen.
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Voor de opbrengst van 2020 hebben zich diverse organisaties aangemeld. Na een voorselectie door
toetsing aan de criteria bleven verschillende kandidaten over. De volgende organisaties zijn door de
vrijwilligers aangewezen om een bijdrage te ontvangen:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Amnesty International: € 13.663
Oxfam Novib: € 13.663
Leergeld Utrecht: € 6.000
VoorleesExpress: € 4.000
Taal Doet Meer: € 3.250
Resto VanHarte Utrecht: € 2.772
Serve The City Utrecht: € 2.500
Move Utrecht: € 2.100
WelnU: € 1.050
HoiUtrecht: € 1.000

Om beter zichtbaar te worden voor maatschappelijke organisaties in Utrecht staat Books 4 Life
Utrecht sinds 2020 op de website van alle fondsen in Utrecht, namelijk www.fondsenutrecht.nl.
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Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2021
2021 gaat de boeken in als het jaar van flexibiliteit veerkracht en Covid-19. We kijken terug op een
bewogen jaar waarin we tevreden kunnen zijn over de behaalde omzet.

Omzet 2021

Kosten 2021

Bruto omzet
Af te dragen btw

€
€

60.350,89
4.900,00

Personeel
Verkoop overige & PR

€
€

1.322,59
1.607,88

Omzet excl btw
Verkoopkosten (porto online verk.)

€
€

55.450,89
1.930,75

Algemeen
Financieel

€
€

693,55
1.331,68

Omzet ex btw ex verkoopkosten

€

53.520,14

Afdracht B4L

€

125,00

Totaal

€

5.080,70

Huisvesting

€

11.419,88

Begroot

€

4.210,03

Netto omzet

€

42.100,26

Van/naar algemene
reserve

€

-870,67

Omzetverdeling
Winkel
Internet
Markten

Donaties
€
€
€

43.498,71
9.507,73
513,70

Amnesty
Oxfam Novib
Lokale goede doelen

€
€
€

9.472,56
9.472,56
18 .945,12

€

53.520,14

Totaal:

€

37.890,23

Toelichting
Inkomsten
Van de totale netto omzet is ruim 81% winkelomzet, 18% komt van de online verkoop en ongeveer 1%
is toe te rekenen aan de enige markt waar we hebben gestaan in 2020: De nacht van de poëzie. De
totale omzet is gestegen in vergelijking met die van 2020, maar als je kijkt naar de omzetverdeling en
de winkelomzet vergelijkt met die van het jaar daarvoor, valt de stijging best mee; een toename van
afgerond €1500. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van ongeveer 3.5%.
Gaan we kijken naar de online verkoop, dan zie je een explosieve toename van de omzet. Deze is
gestegen met zo’n 70%.
Het aandeel van de markten neemt langzaam weer toe. In 2019 was dat nog ruim 2%, in 2021 was
dat nul in verband met de Covid-19 maatregelen.
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Kosten
Over het algemeen zijn de kosten 70% gestegen ten opzichte van 2020. Het geeft echter een
vertekend beeld, omdat 2020 een ‘apart’ jaar was. Het is beter om de kosten te vergelijken met die
van 2019 en dan zie je dat de kosten met ongeveer 10% zijn gestegen. Dat heeft te maken met een
toename van (promotie) activiteiten en investeringen. Daarnaast houden we elk jaar wel rekening
met een lichte prijsstijging van allerlei diensten en materialen die we afnemen.
De verkoopkosten van de online verkoop (portokosten, commissie distributeurs etc.) zijn flink
gestegen. Die zijn uiteraard inherent aan de online verkopen. In 2021 is er flink online verkocht. De
online omzet is ten opzichte van het jaar daarvoor zowat verdubbeld en daarmee dus ook de daaraan
gerelateerde kosten zoals porto en commissies.
Ook de huisvestingskosten zijn iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Rond mei is de huur weer iets
verhoogd met 1,3%. Verder hebben we net zoals in 2020 ook weer te maken gehad met de reguliere
huur en een aanvullende afrekening van 10% van de netto omzet met een plafond van €3000. In 2020
hebben we dat plafond gehaald en ook in 2021 raakten we het plafond.
Personeelskosten: Deze waren ook gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft onder
andere te maken met een toename van diverse hand- en spandiensten, verleend door vrijwilligers en
de kosten van de geschenken aan de vrijwilligers; die waren hoger dan het jaar daarvoor.
Verkoop overige & PR:
Deze kosten zijn flink gestegen en dat had te maken met promotieactiviteiten; ontwerp en de
bestickering van de ramen. Daar bovenop kwam de aanschaf van een laptop en een printer voor de
distributie/ondersteuning van de online verkoop.
De algemene kosten bestonden in 2021 voornamelijk uit de directe aanschaf van diverse
kantoorartikelen, verpakkingsmateriaal en autohuur. Die waren in 2020 minimaal in verband met de
Covid-19 situatie. In 2019 waren deze weer veel hoger, maar toen zijn er meer activiteiten verricht,
veel meer boodschappen gedaan voor evenementen en is er een tablet aangeschaft voor het gebruik
van Zettle.
De financiële kosten bestaan uit 2 onderdelen; de bankkosten van de Rabobank en de Zettle toeslag.
De bankkosten zijn in 2021 geminimaliseerd tot de vaste kosten voor het aanhouden van de zakelijke
rekeningen. Deze waren in 2020 nog vrij hoog doordat de huur van het Rabo pinapparaat nog
doorliep en we pas in april dat jaar met Zettle aan de slag gingen. Toeslag van Zettle is om en nabij de
2% van alle transacties die via Zettle hebben plaatsgevonden. Verder zitten we op ongeveer €400 aan
jaarlijkse kosten voor 2 betaalrekeningen.
Al met al waren de totale daadwerkelijke kosten in 2021 hoger dan de ‘begrote’ 10% van de
nettowinst.
Ondanks de hoge kosten, kunnen we toch nog een bedrag van €37.890,00 doneren aan goede
doelen, waarvan ongeveer €9.500,00 aan Amnesty en Oxfam ieder. Ongeveer €19.000 is er
beschikbaar voor de lokale goede doelen.
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Begroting 2022
Voor 2022 hebben we weer een begroting gemaakt waar een voorzichtig positieve benadering van
‘de markt’, de boventoon voert. Vorig jaar hadden we een begroting die nagenoeg overeen kwam
met het resultaat van 2021 en dat proberen we voor 2022 ook weer te realiseren.

Verwachte omzet 2022

Verwachte kosten 2022

Bruto omzet
Af te dragen btw

€
€

65.000,00 Personeel
6.424,00 Verkoop overige & PR

€
€

1.100,00
1.100,00

Omzet excl btw
Verkoopkosten (porto online verk.)

€
€

58.576,00 Algemeen
1.365,00 Financieel

€
€

675,00
1.500,00

Omzet ex btw ex verkoopkosten

€

57.211,00 Afdracht B4L

€

125,00

€

4.500,00

Totaal
Huisvesting

€

11.780,00 Begroot

€

4.543,10

Netto omzet

€

45.431,00 Van/naar algemene reserve €

43,10

Omzetverdeling
Winkel
Internet
Markten
Stationsboekwissel

Donaties
€
€
€
€

47.405,00
6.825,00 Amnesty
1.805,00 Oxfam Novib
1.176,00 Lokale goede doelen

€
€
€

10.221,98
10.221,98
20.443,95

€

57.211,00 Totaal:

€

40.887,90

Toelichting op de begroting.
Begrote omzet
Het eerste gedeelte van 2022 zijn we begonnen in lockdown. Ondanks dat de situatie
‘genormaliseerd’ is en de verwachting is dat we weer kunnen draaien als vanouds, kan het zomaar
zijn dat we in een bepaalde periode zomaar weer een lockdown kunnen krijgen. We verwachten een
lichte stijging van de omzet, maar deze zal naar verwachting zeker niet het niveau halen van die van
2019. De verwachting is dat we weer markten gaan draaien en dat de online verkoop iets zal
afnemen.
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Begrote kosten
Porto online verkopen (verkoopkosten):
Online verkopen zijn het afgelopen jaar gestegen en daardoor zijn ook de verzendkosten
toegenomen. Voor 2022 verwachten we een kleine daling van de online verkopen ten opzichte van
2021, ondanks dat we een compleet ander assortiment aanbieden dan in de winkel.
Huisvesting:
Ook deze kosten zullen toenemen. Prijsstijging op basis van inflatiecorrectie gaat in per mei. De
verwachting is dat deze inflatiecorrectie iets hoger zal uitvallen dan in de jaren daarvoor. Daarnaast
zullen we naar verwachting dit jaar ook weer het plafond van €3000 halen voor wat betreft de extra
10% regeling van de netto omzet bovenop de reguliere huur.
Kosten personeel
Voor 2021 waren die kosten vrijwel nihil na Q1. Voor 2022 verwachten we weer een stijging van die
kosten, rekening houdend met een versoepeling van de Covid maatregelen. Dat houdt in dat er dan
ook meer vrijwilligers actief bezig zullen zijn in winkels en eventueel op markten en andere events.
Het bedrag dat was gereserveerd voor overige personeelsactiviteiten in 2020 is ook niet gebruikt in
2021 en wordt dus meegenomen naar 2022. Verder reserveren we weer een bedrag voor een
eindejaarsgift voor alle vrijwilligers.
Kosten overige verkoop (marketing/pr)
Voor marketing en PR hebben is dit jaar iets minder begroot, aangezien we geen aanzienlijke
investeringen verwachten zoals afgelopen jaar. Wel schaffen we een nieuwe tablet aan voor op de
markten en er zal weer (kleinschalig) een uitreiking evenement plaatsvinden voor de donaties.
Kosten algemeen
Voor 2022 verwachten we geen exorbitant hoge kosten. Hooguit wat kantoormateriaal en enkele keer
de huur van een transportbus.
Financiële kosten
We hebben hier te maken met de standaard maandelijkse Bankkosten voor 2 rekeningen. Het gaat
om een online account waar we voor betalen, extra passen, soms een digitale overboeking en extra
‘users’ die in het account kunnen. De kosten voor de huur van een pinapparaat en het omnikassa
account zijn weggevallen.
Daarnaast betalen we een Zettle toeslag. Dat is ongeveer 2% van alle transacties die met het
pinapparaat zijn gedaan. Tenslotte gaan we dit jaar over naar een boekhoudprogramma (Conscribo),
speciaal voor verenigingen en stichtingen. Hier hebben we te maken met maandelijkse
abonnementskosten van ongeveer €10 per maand.
Afdracht B4L Nederland
Voor 2022 verwachten we dat de bijdrage aan Stichting Books4Life €125,00 zal blijven.
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Jaarplan 2022
Hieronder in het kort een overzicht van onze plannen voor 2022:
Bedrijfsvoering
- In de huidige door Covid-19 gedomineerde bedrijfsvoering is het hebben van korte lijnen en
snelle aanpassingen in de bedrijfsvoering de sleutel tot het succes. Het gaat hierbij om een
samenspel van het plannen van de winkelbezetting, de inzet van onze website en de social media
om de het bezoek van klanten aan onze winkel mogelijk te maken.
- Uitbreiden van de samenwerking met partners, met als uitgangspunt dat we elkaar kunnen
versterken.
- Nieuw huurcontract met het Rode Kruis.
- Ontwikkelen van een vernieuwde administratie/boekhoud omgeving voor de bedrijfsvoering
Marketing
- Continueren van de nieuwsbrief voor klanten
- Positioneren van de kinderboeken bij nabijgelegen scholen
Vrijwilligers
- Scholing van de vrijwilligers die dat willen, staat ook dit jaar weer op de agenda om tot uitvoer
gebracht te worden. We onderzoeken of er gezien de voortdurende Covid beperkingen
alternatieve, online, mogelijkheden zijn
Goede doelen
- Verbetering communicatie met 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
- Opvolging vrijwilligerscoördinator en Marketing
- Eventueel uitbreiding van bestuur om de slagkracht te vergroten.

Organisatie ontwikkeling
-

Marketing werkgroep opbouwen
Team internet verkopen opbouwen
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