
Financiële toelichting op 2020
 
Het jaar 2020 kenmerkt zich door de coronacrisis. Stichting
Kledingbank Stichtse Vecht heeft hierdoor maar drie keer haar deuren
kunnen openen. In de maanden januari en februari was de verkoop op
de gebruikelijke locaties: de winteruitverkoop in het Atrium en de
maandverkoop februari in het woonzorgcentrum ’t Heijcop. In juli is het
gelukt om een uitverkoop te houden bij Kansis aan de Corridor in
Breukelen, conform de op dat moment geldende coronavoorschriften.
Beide uitverkopen waren, zoals gebruikelijk, met 50% korting op alle
producten. Door de beperkte verkoopmomenten bedraagt de totale
jaaropbrengst slechts € 1.364,65 ofwel nog geen 40% van de
jaaropbrengst van 2019.

Door de coronacrisis is de verkoop niet meer mogelijk op de
gebruikelijke locatie (aangezien dit een woonlocatie is voor (kwetsbare)
ouderen) en is de overstap gemaakt naar Kansis, waar de (uit)verkoop,
wanneer het weer mogelijk is, gehouden kan worden in een ruime
bedrijfshal. Vanwege de minder frequente verkoopmomenten is de
voorraad kleding toegenomen en was het noodzakelijk extra
opbergmateriaal aan te schaffen. Er zijn 95 nieuwe kratten aangeschaft
en 40 verhuisdozen. 

Begin van het jaar zijn er nieuwe kledingrekken aangeschaft, zodat de
collectie op een professionelere manier aangeboden kan worden. Het
resterende deel van de gift van de Lions Club Over Holland ad €
730,72 is besteed aan de aanschaf van deze (opberg)materialen.
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Toelichting jaarrekening



Van de gift van Fonds Kinderhulp zijn er ter waarde van € 307,-
kinderdekbedovertrekken aangeschaft. De planning is deze als
presentje uit te delen bij een eerstvolgende uitverkoop. Deze aanschaf
staat vermeld in financiële verantwoording gegevens onder
(uitdeel)acties deelnemers. 

Begin 2020 was er nog een factuur ontvangen van WSV (Welzijn
Stichtse Vecht), betreffend de koffiekosten over geheel 2019, ad €
318,75. Dit betreft de consumpties van de vrijwilligers tijdens de
verkoop op de gebruikelijke locatie in ’t Trefpunt. Deze factuur was
gedateerd op 10-1-2020 terwijl het kosten betreft van het gehele jaar
2019. Deze kosten vallen onder Operationele- en administratiekosten
en zijn geboekt in het boekjaar van 2020. Onder deze kostencategorie
valt tevens de aanschaf van de beschermende middelen zoals
mondkapjes en desinfecterende zeep.
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Zaal 't Trefpunt in 't HEIJCOP, 1e etage 
(naast De Aa 50 te Breukelen)


