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10 jaar!!



Commissie-leden

• Magriet 

• Aartjan

• Miel

• Menno

• Rein (Voorzitter sponsorcie.)

• Toine (Aanspreekpunt boekencie.)

• En alle andere leden!!



Financieel resultaat

• Kosten: € 1.170,-
– Kramen € 363,-

– PR & Marketing € 533,-

– Muziek € 250,-

– Diversen € 24,-

– Wisselgeld € 0,- ( 490,-)

• Opbrengsten: € 7.644,-
– Verkoop boeken € 5.683

– VB opbrengst € 161,-

– Sponsoring € 1.700,- /€ 1.800,- (excl. natura)

• Resultaat: € 6.474,- (min. € 6.374)



Conclusies financiën 
Conclusies t.o.v. 2015
- Geen grant; toch een oplopende lijn
- € 5.500 omzet boeken in 2014 versus € 5.683,- in 2015 (gestegen maar niet in lijn 

met prijsverhoging: derhalve verbeterbaar)
- € 213,- in 2014 en € 161,- donatie VB (inclusief boekenverkoop: omlaag)
- € 1.558,- kosten in 2014 naar € 1.213,- in 2015 (kostenbezuiging op muziek, 

kramen, marketing, div.)
- Meer sponsoring (van € 1.300 naar € 1.700/ €1.800,-) /ook stille en veel natura  

(gestegen)
- Algemeen zal verdergaande kostenbezuiniging, haalbare verhoging van de omzet en 

verhoging van de sponsoropbrengst in 2016 beter resultaat kunnen brengen

Vergelijk Jaren 2010-2015

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 

2015

€ 7.644
€ 1.170
€ 6.474



Marketing & PR
• Advertenties met de vraag om boeken

• Aangeschreven (met beperkte reactie):
– Redactie.stadsblad@wegenermedia.nl; redactie.heusdensecourant@whmwegener.nl; 

redactie@waalwijker.nl; redactie@scherper.nl; redactie.waalwijk@brabantsdagblad.nl; 
redactie.maasroute@whm.wegener.nl; redactie.altena@hetkontakt.nl; 
reactie@emdejong.nl; 

• Social media via het ledennetwerk (linkedin, twitter, faceboek, Whatsapp)

• HTR uitzending

• Posters, Flyers en banners (enigsinds laat)

• HBT

Conclusie: voldoende aandacht, veel invloed van het weer en andere events 
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Samenvatting: Positief

• Lokaal:
• In de gemeenschap
• Lokaal doel / de voedselbank die zelf ook op de boekenmarkt werkt!

• De onderlinge sfeer
• Gezamenlijke activiteit; 
• Een grote saamhorigheid 
• Velen droegen veel bij /grote inzet
• Inzet partners 
• Inzet VB
• Horeca lokaal

• Imago
• Bekendheid na 10 jaar
• Gevoel van herkenning
• Kwaliteit in ieder opzicht
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Samenvatting: Positief

• Prijs:
• Verdubbeling zonder commentaar klanten
• Geen kwantum-korting/deal (tot het laatste uur), minder partijen verkocht
• Eenvoudiger afrekenen /Minder rondlopen met boeken door klanten 
• Specials met speciale prijs

• Kwaliteit van boeken!
• Enorm aanbod
• Goede selectie

• Organisatie totaal
• Veel routine, alles was er (gaatjes dicht gelopen /voorzitter gezocht)

• Het weer en de kunstroute (deels toeval, maar combi’s helpen)
• Sponsoring
• Goede opslag /sorteermogelijkheid bij Rein
• Mooie kraampjes: mogelijk goed doel nog beter uit te dragen
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Verbeterpunten
• Bezetting:

– Te weinig mensen op enig moment (soms 1 man voor 3 stands) ??
– Te weinig sturing VB mensen. (die deden soms maar wat, wel goedbedoeld)
– Verkoop-kwaliteit telt

• Sorteren en aanleveren boeken:
– Het zou beter zijn 1 categorie boeken per pallet aan te voeren
– Meer categorieën terug
– Oude pallet(s) her-sorteren

• Eten / drinken:
– Als we vanaf half 7 bezig zijn is er eerder thee koffie / broodje nodig. 
– Broodje was overigens heerlijk! 

• Marketing en PR:
– Poster + banner deadlines: zeker 2 weken voor de dag moet alles hangen
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Verbeterpunten
• Muziek:

– Andere keuze een keer?
– Om niet…?

• Prijzen in hele euro's en dan wisselgeld met muntjes van 50 cent is minder 
handig. Wel super geregeld.

• Het blijft heel veel werk: delen met...!



Aanbevelingen  
• Lokaal doel waarvoor veel bekendheid vragen en nog zichtbaardere 

inzet (voortraject?)

• Prijs boeken volgend jaar minimaal gelijk /specials en nieuw (?)

• Actieve verkoop maar geen kortingen

• Enorm veel boeken over; maar toch nieuwe aanwas nodig voor 2016 
/Nu nog 10 pallets (we hadden 15 pallets t.o.v. 9 pallets in 2014)

• Sponsoring verbeterd maar nog potentieel (natura en m.n. Euro’s). 
Iets sneller in actie t.b.v. marketing

• In natura sponsoring erg leuk en geslaagd en ook veel verborgen 
sponsoren (horeca, transport, leden, etc.). 

• Vasthouden van het netwerk aan sponsoren en helpers (spullenbank, 
2de hands boekenwinkel, Bakker Lucas, Verdwaalde Koogel, 
kramenlev., transport, container, Centraal, VB, etc. etc.)



Aanbevelingen  
• Communicatiemiddelen oké. Spandoeken, flyers (nu teveel), 

artikelen en social media moeten blijven. 

• 2de Pinksterdag aanhouden i.v.m. de vele eventen en het weer

• Markt van 10.00-16.00uur oké (na 14.00uur wel minder verkoop)

• Samenwerking in het voortraject met extra handen

• Koffie/thee in de ochtend vroeger bij-organiseren (Pakhuis)

• Toch maar weer een draaiboek en echte voorzitter (planmatig 
werken)

• Uitbouwen van het event? 

• Creatieve vondsten? .....



Opmerkingen /vragen?
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Bijlagen
(inbreng leden)
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Positief

• Lokaal in de gemeenschap
• De onderlinge sfeer / Gezamenlijke activiteit; een grote saamhorigheid op de dag 

zelf en meestal ook bij het sorteren en ophalen
• Herkenning na 10 jaar, imago
• Lokaal doel / de voedselbank die zelf ook op de boekenmarkt staat en enorm hard 

mee werkt!
• Door het ontbreken van de kwantumkorting had ik persoonlijk wel het idee minder 

partijen verkocht te hebben, maar daar stond weer enorm eenvoudiger afrekenen 
en minder rondlopen met boeken door klanten tegenover.

• Verdubbeling van de prijzen en geen korting (tot het laatste uur), eindelijk 
verhoogde prijzen. De prijs was goed.

• goede kwaliteit van boeken, grote inzet van leden, prima sponsoring, goede opslag 
bij rein, goede prijsstelling, mooie kraampjes.
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Positief
• Een kwalitatieve collectie /Kwaliteit van de boeken was ook goed, op een enkel 

oud boekje na.
• ik vond het wederom erg leuk, het was strak georganiseerd, er waren mooie 

boeken
• wat goed gaat weten we, kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit, alles was super geregeld
• Het is een geweldig resultaat, zowel wat betreft boekenverkoop als 

sponsorwerving. Mogen we best trots op zijn.
• De bezetting van de verkopers was prima, althans tijdens de periode dat ik er 

geweest ben.
• resultaat, inzet door rotarians, groepsverantwoordelijkheid. Goed dat we veel 

hebben weggegooid, voorraad was nu kwalitatief goed dat werd gewaardeerd. 
Prijsverhoging landde goed

• Het integreren van de vrijwilligers van de Voedsel Bank om ook boeken aan de 
man/vrouw te brengen gaf hen een nieuwe impuls.

• Hartelijk gefeliciteerd met het hele mooie resultaat! Ik vond het weer een leuk en 
geslaagd event. 
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Verbeterpunten
• Te weinig mensen op enig moment (soms 1 man voor 3 stands), en te 

weinig sturing VB mensen. (die deden soms maar wat, wel 
goedbedoelend)

• Het zou beter zijn de soorten boeken per pallet aan te voeren / af te 
voeren. Dus kind bij kind, etc.

• Eten / drinken; als we vanaf half 7 bezig zijn is er eerder thee koffie / 
broodje nodig. Kleine tegenvaller was dat Centraal zo laat met de koffie 
kwam, maar dat heb jij prima opgelost. graag kopje koffie op 
tijd.... Broodje was overigens heerlijk! De koffie werd laat geserveerd 
maar de lunch daar en tegen was prima.

• Poster + banner deadlines: zeker 2 weken voor de dag moet alles hangen
• Vond het prima zo edoch een keer een andere muziek(band) zou mijn 

voorkeur hebben en dient om niet te spelen.
• - Niemand klaagde over de hogere prijzen, dus daarmee zitten we goed. 

Door het ontbreken van de kwantumkorting had ik persoonlijk wel het 
idee minder partijen verkocht te hebben, maar daar stond weer enorm 
eenvoudiger afrekenen en minder rondlopen met boeken door klanten 
tegenover.

• Prijzen in hele euro's en dan wisselgeld met muntjes van 50 cent is minder 
handig.
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Verbeterpunten
• Enkele kopers hadden er geen idee van dat de opbrengst ten goede zou 

komen aan de Voedsel Bank, ondanks het feit dat ze de tafel van de 
Voedsel Bank wel gezien hadden hebben ze geen link gelegd met de 
bestemming van de opbrengst. Wellicht flyers aan de rand van alle 
kramen (aan de kant waar de verkopers staan) hangen van het Goede 
Doel?

• Ik stond bij de buitenlandse talen en werd door enkele attente verkopers 
verblijd met zeker nog twee volle bananendozen buitenlandse boeken die 
op andere tafels stonden.

• jammer dat we niet zelf de pers hebben gezocht maar het via Hans vE (zie later)
• PR: kranten HTR etc, plus opening door een belangrijk iemand —> genereert toch 

meer mensen
• het sorteren mag wat mij betreft nog iets beter om de boeken beter terug te 

vinden. ik zou toch weer een aparte categorie spanning maken, categorie 
literatuur en (streek/historische etc) romans. Er komen nl toch mensen met lijstjes 
en speciale wensen.

•
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Adviezen /verbeterpunten

• Ik had niet verwacht dat dit mogelijk zou zijn en misschien is de ingezette 
lijn ook nog verder door te trekken. Door onze opgebouwde ervaring en de 
bekendheid van het evenement kan het misschien nog wel soepeler 
verlopen en kunnen we nog meer en nog betere boeken verkrijgen.

• Wat het sorteren betreft, dat was de laatste keer wat rommelig. Zo 
konden we de gesorteerde dozen niet goed markeren en we wisten niet 
waar we met het afval heen moesten.

• Ik vond de PR materialen aan de late kant komen.
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Adviezen /verbeterpunten

• De planning van de laatste activiteiten (posters laat gereed en daarmee 
geringe verspreiding. Wij hebben als TAA gesponsord en omdat ik met de 
Hemelvaart weg was heb ik een mail niet gezien en zijn we niet op de 
posters meegenomen).

• De prijzen per stuk waren goed echter ik denk wel dat we bijv. 3 voor 7 
euro bij harde kaft en 3 voor 5 euro bij zachte kaft hadden kunnen doen. 
Nu waren mensen toch extra kritisch met een extra boek meenemen. We 
hebben hier zelf wat mee gespeeld en onderhandeld. Dan waren we 
mogelijk ook verder door onze boeken heen. 

• Nog geen idee hoe te realiseren echter het zoeken van boeken. (alfabet, 
leeftijd bij bijv. jeugd??). Nu merk je toch dat boeken onopgemerkt 
blijven. 


