
Evaluatie 
boekenmarkt 2014



Resultaat (begroting en realisatie)
REALISATIE	BOEKENBEURS	2014

begroting	2014

BATEN
Cash	opbrengst	(bruto)	boekenverkoop €	4.627,00	 €	5.500,00	
Cash	opbrengst	oud	papier €	410,00	 €	115,50	

Cash	opbrengst	donatie	bus	voedselbank €	213,00	

Wisselgeld €	0,00	

Netto	opbrengst	verkoop €	5.250,00	

Sponsoring	&	andere	baten €	2.500,00	
Horeca	Heusden €	290,00	

Blue	Mirror €	100,00	

Bouwbedrijf	D	de	Vroome €	50,00	

Merkx,	Vlughts	&	Vlemminx €	250,00	

prof.dr.	P.K.	Jagersma	Foundation €	100,00	

Lotus €	250,00	

Ondernemersvereniging	Heusden €	100,00	

Van	Summeren	 €	160,93	

Grant	Rotary €	1.075,00	

TOTAAL	BATEN €	7.625,93	 €	8.000,00	

LASTEN
PR €	658,22	 €	460,00	

Flyers €	72,00	

Boekenleggers €	112,44	

Spandoeken €	285,00	

Posters	A4	en	A3 €	188,78	

Prints	tbv	categorien	e.d. €	0,00	

Kosten	kramen €	600,00	
Kosten	kramen	 €	520,30	

Transport	kramen €	0,00	

Verdere	kosten €	100,00	
Aanschaf	lederwaren	tasjes	wisselgeld €	0,00	

Advertentie	Bosche	Omroep	&	Waalwijker €	0,00	

Diverse	kosten €	400,00	
Muziek €	350,00	

EHBO €	0,00	

Kosten	Water	op	dag	zelf	(braveau) €	30,00	

Aansprakelijkheidsverzekering

Overige	kosten €	0,00	

TOTAAL	LASTEN €	1.558,52	 €	1.560,00	

NETTO	RESULTAAT €	6.067,41	 €	6.440,00	



Jaren 2010-2014
Conclusies t.o.v. 2013
- Grant
- € 500 minder omzet boeken
- Kosten stabiel
- Sponsoring 

2010 2011 2012 2013 2014
Baten € 4.963 € 5.098 € 2.616 € 6.632 € 7.625 
Kosten € 1.087 € 1.598 € 1.525 € 1.431 € 1.558 
Resultaat € 3.876 € 3.500 € 1.090 € 5.200 € 6.067 
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Analyse & aanbevelingen  
• Prijs boeken volgend jaar omhoog. Alle boeken € 2,= per stuk en geen 

kortingen, hoogstens bij 5 boeken
– Nu was het hardcover € 2,= (3 voor € 5,=), softcover € 1,= (7 voor € 5,=)

• Veel nieuwe aanwas nodig voor volgend jaar
• Nu nog 4 pallets (we hadden 9 pallets t.o.v. 16 pallets in 2013)
• Sponsoring blijft probleem, we zijn geen “bedelclub”
• In natura sponsoring erg leuk en geslaagd (Braveau, Het IJshuys, 

Waterdrager, Bakkertje Deeg, ook makkelijker medewerking
• Communicatiemiddelen kan minder. Spandoeken, artikelen en posters en 

boekenleggers moeten blijven. Flyers kunnen evt weg
• Scholenactie niet geslaagd in boeken ophalen, bekendheid wel
• Actie met boekenleggers was wel geslaagd



2015 = 10e maal!!
• Omarmen van dit event
• 25 mei 2015(2e pinksterdag)
• Voedselbank als doel (voor laatste maal)
• Vernieuwen van boeken
• Creatieve vondsten ter promotie
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