
Evaluatie RCH op 30 augustus 2018

Boekenmarkt 2018





Overzicht

• Organisatie
• Dag zelf
• Resultaat
• Aanbevelingen



Organisatie

Team:
• Aart-Jan
• Chiel
• Loet
• Hans
• Richard (vz)

2e lijn
• Rein (facilitair, opslag, oud papier)
• Paul (ontwerp logo, printen flyers+banners, 

website)
• René en Ruud: sponsoring

• Alle leden die hard gewerkt hebben in de 
loods en op de dag zelf!!



Voorbereiding

• Ophalen en sorteren
• Vergunning e.d.
• Publiciteit

• Goede doel: DUO Fiets



Dag zelf

• Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit
• 6000 boeken aangevoerd 2e hands en nieuw
• Prijzen: €3 per boek, 4 voor €10 en 10 voor €20
• Mooi weer



Resultaat

• Verkoop boeken € 4.702,=
• Sponsoring € 1.750,=

Inkomsten samen € 6.452,=

• Huur kramen € 363,=
• PR uitgaven € 597.=

Kosten samen: € 960,=

Resultaat: € 5.492,=



Sponsoring: € 1.750,=

Nautical Services
Van Erp
Merkx
Wijnhuis Verlinden
BlueMirror
TransActionArt
Dhr en Mw Meeuwsen
Huybregts Notarissen
LHLB van Daal & partners

“in natura”
• Bakker Allard herfst cake
• Bakkertje Deeg   lunchpakketten
• Gea versnaperingen/koffie



Overzicht in tijd
2016 2017 2018 Verschil

Inkomsten
Sponsoring 2000 2100 1750 -/- 350
Verkoop boeken 5629 4331 4704 + 473

Totaal Inkomsten 7629 6431 6454 +23

Uitgaven
Kramen 363 363 363 =
PR marketing 315 799 631 -/- 202
Muziek 0 100 +100

Totaal Uitgaven 678 1162 1094 -/- 102

Resultaat 6951 5269 5360 +91



De Sigaar uit eigen doos

• Prima regie, alles klopte
• Strakke organisatie, veel rust
• Kwaliteit
• Sponsoring vraagt tijdig aandacht, en coordinatie
• Kosten kunnen nog iets lager
• Hobby in 2019 opnieuw onder de aandacht brengen
• Eerder beginnen met promotie / deadlines / communicatie sponsors 
• 2019 suggestie: Laatste uur extra actie: 15 boeken voor € 25
(€3 voor 1 boek, €10 voor 4 boeken, € 20 voor 10 boeken, en dan € 25 voor 
15 boeken.)



Aanbeveling 1: AEREAL MEDIA

Omzet AM was € 420, waarvan 50% / € 210 voor ons.
• Onze kosten per stand bedragen € 50
à Netto opbrengst € 160

Onze 21 stands brachten op: € 214 per stand (€ 154 na kosten). 
• Suggestie is er mee te stoppen, is toch een vreemde eend, en heeft 

verder geen toegevoegde waarde. Cannibaliseert onze eigen omzet.
• Door toevoeging van Hobby (3-4 stands?) in 2019 is de ruimte hard 

nodig, én smarter indelen stands zorgt zeker voor meer omzet per 
stand.

.



Aanbeveling 2: Goede doel 

Goede doel moet écht in november afgerond zijn.

Dit is inclusief een briefing aan de PR mensen zodat deze aan de slag 
kunnen met de sponsor informatie.

Dit is nodig om stress te vermijden en andere processen goed uit te 
voeren, denk aan sponsoring.



Aanbeveling 3: Sponsoring

à Het te laat op gang komen van de sponsorcie. is mede veroorzaakt 
doordat de planning (vastleggen goede doel in november – uitwerken 
sponsorpakket door PR in december) niet is gehaald. 

Ontwerp logo etc. moet echt half december afgerond zijn. Hierdoor is 
tijdig een “sponsorpakket” samen te stellen.

Sponsor cie. kan dan 3-4 maanden aan de slag, met een vaste deadline 
voor inlevering logo’s sponsoren. Schat in dat er dan wellicht    € 3000 
binnen kan komen.

Sponsor cie. heeft eigen agenda en mag eisen stellen.



Aanbeveling 4: PR
• Deadlines moeten en kunnen veel strakker. (verbetert de coordinatie met 

sponsor cie., de pers, social media,  en eerdere beschikbaarheid posters, 
spandoeken e.d.). 

• Info naar pers, social media e.d. kan dan beter doordat deadlines eerder 
liggen, en visueel materiaal eerder beschikbaar.

• Niets gedaan met scholen, jachthavens, e.d.

• Website moet opnieuw worden gebouwd in 2018. Hosting website direct bij 
Rotary (nu via Desaiga)

• Paul is wellicht niet meer beschikbaar in 2019, dus zelf met ontwerp aan de 
slag / nieuwe leercurve te gaan.



Aanbeveling 5: Indeling boeken

• Hobby ontbrak, ontstaan door tijdgebrek.
• Sorteren loont
• Experiment met indelen is gelukt, omzet stijgt, klant is zeer tevreden
• Kinderboeken (< 5 jaar, AVI, Young adults, en strips)
• Literatuur (NL-BL)
• Thrillers (NL-BL)
• Romans
• Engels en anderstalig



Aanbeveling 6: Overige Suggesties

• Het goede doel was niet in beeld bij de bezoekers. Een demo – DUO-
fiets had er kunnen staan. Suggestie is 1 stand door Services te laten 
inrichten en bemannen.
• Wethouder voor de opening
• Voorlezen
• Andere muziek
• Publiekstrekker
• Goed weer in 2019



àHet is een (te) grote klus.
àNiet iedereen neemt haar verantwoordelijkheid qua deadlines

Suggestie is een splitsing door te voeren:
- Managen van de voorraad, ophalen, sorteren, en zorgen dat de 

boeken klaarstaan.
- Boekenmarkt zelf; coordinatie sponsoring, PR,  standindeling, 

vergunning, marketing

Aanbeveling 7: Organisatie



Dank voor de aandacht, en als laatste

• Echt een Rotary activiteit, lezen is belangrijk
• Samen de handen uit de mouwen door het jaar heen
• Exposure naar de omgeving is positief
• Naamsbekendheid
• Goede doelen
• Sponsoring


