
In 2018 is de opbrengst van de verkopen wederom gestegen. De
stijging bedraagt 13% ten opzichte van het jaar daarvoor. Er is
tweemaal een uitverkoop gehouden in het Atrium van De Driestroom, in
de maanden januari en juni.
 
De frequentie van uitdeelacties aan de deelnemers is verlaagd. In
februari is er een ondergoedactie gehouden, onder meer met T-shirts
en hemdjes, ten bedrage van € 250,81. Deze actie is volledig
gefinancierd uit het fonds van de Ontmoetingskerk.
 
In december zijn er handdoekensets uitgedeeld onder onze
deelnemers. De totale kosten hiervan bedragen € 1.074,96 waarvan €
854,28 nog gefinancierd kon worden uit het fonds van de
Ontmoetingskerk. De middelen uit dit fonds zijn inmiddels geheel
aangewend voor acties.
 
Er is gestart met een pilot om na het winkelen een consumptiebon uit te
reiken waarmee er een kopje koffie of thee – voor de kinderen ranja –
gedronken kon worden in het restaurant De Meander. De pilot liep
vanaf april tot en met juni en is voortgezet na de zomervakantie. In
totaal heeft de pilot zeven keer plaatsgevonden waarbij meerdere
keren een maatschappelijke organisatie aanwezig was om informatie te
verschaffen. Gemiddeld zijn er, per maand, 26 consumpties gebruikt.
De totale kosten hiervan bedragen € 353,50 wat overeenkomt met 9%
van de totale verkoopopbrengst.
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Toelichting jaarrekening



De totale opbrengst verkopen bedraagt € 3.873,74 waarvan de PR-
kosten nog geen 4% bedragen. De Operationele kosten bedragen 35%,
een forse stijging doordat starterskorting op de
aansprakelijkheidsverzekeringpremie volledig is vervallen. Daarbij
worden de koffiekosten voor de vrijwilligers tijdens onze verkoop, in
rekening gebracht door Welzijn Stichtse Vecht.
 
Het verschil tussen het begin- en eindsaldo op de rekening-courant
bedraagt € 1802,81 is als volgt samengesteld:
 
€ 697,72 het verschil tussen de verkoopopbrengst en de totale kosten
 
€ 250,81 overboeking van spaarrekening naar de rekening-courant
i.v.m. februari-uitdeelactie
 
€ 854,28 overboeking van spaarrekening naar de rekening-courant
i.v.m. december-uitdeelactie
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Zaal 't Trefpunt in 't HEIJCOP, 1e etage 
(naast De Aa 50 te Breukelen)


