Toelichting jaarrekening
Financiële toelichting op 2019
In 2019 is de opbrengst van de verkopen, voor de eerste keer
in het bestaan van Stichting Kledingbank Stichtse Vecht, gedaald. De
daling bedraagt 10,3% ten opzichte van opbrengsten van 2018. In het
totaal is er € 3.472,99 aan verkoopopbrengst ontvangen. In 2018
bedroeg de verkoopopbrengst € 3.873,74. Een verschil van € 400,75.
Er is tweemaal een uitverkoop gehouden; in januari in het Atrium van
De Driestroom en in juni op onze eigen locatie. Bij de uitverkoop wordt
de helft van de prijs gerekend. Daarnaast is er bij het 5-jarig bestaan in
april aan iedere bezoeker € 5,- korting gegeven.
Er is in november een uitdeelactie aan de deelnemers gehouden.
Deze bestond uit setjes keukentexiel die in maart zijn aangekocht ivm
met een speciale actie bij de Albert Heijn. De totale kosten van deze
uitdeelactie bedroeg € 278,63. Deze actie is volledig gefinancierd uit
onze eigen middelen.
De tweede schoenenkast van de Werkspecht is dit jaar
afgeleverd en betaald ad € 200,- en daarnaast is er een hangerhouder
aangeschaft ter waarde van € 60,50. Beide bedragen zijn in 2019 niet
ten laste van gift Lion Club Overholland geboekt. Deze boeking heeft in
2020 plaatsgevonden, vandaar dat het saldo van de spaarrekening in
2019 ongewijzigd in gebleven.
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De pilot koffie te drinken na het winkelen is geheel 2019
voortgezet. De totale kosten hiervan bedragen € 459,35 dat
correspondeert met ongeveer 16% van de totale verkoopopbrengst.
Vorig jaar was dit 9% waarbij dient te worden vermeld dat in april 2018
is gestart met de pilot. Gemiddeld zijn er per maand wederom 26
consumpties gebruikt.
De PR-kosten zijn procentueel gelijk gebleven aan vorig
jaar, nog geen 4% van totale opbrengst. De operationele kosten, incl.
de aanschaf van schoenenkast en hangerhouder, bedragen 30% van
de opbrengst. Vorig jaar bedroegen deze kosten 35% van de
opbrengst. Deze daling komt mede door de premieverlaging van de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Zaal 't Trefpunt in 't HEIJCOP, 1e etage
(naast De Aa 50 te Breukelen)
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