
Stichting Kringloopwinkel het Goede Doel Zeist

Jaarverslag 2019

De Stichting is opgericht op 29 mei 2019. 

De cijfers van 2019 hebben derhalve betrekking op de periode van 29 mei tot en met 

31 december 2019. 

De opening van de winkel heeft plaatsgevonden op 25 juni 2019.

Voor het startjaar 2019 is geen begroting vastgesteld, omdat pas in het najaar,  een aantal maanden

na de opening voldoende indicatie over de cijfers is ontstaan. 

Bij de opstart en de inrichting van de winkel is met regelmaat gebruik gemaakt

van de expertise van de Stichting Woord en Daad winkels, een van de oprichters 

van de kringloopwinkel het Goede Doel Zeist. 

Na de opstart is de winkel gaan draaien, met de inzet van circa 60 - 70 vrijwilligers. 

De resultaten over de periode vanaf de oprichting op 29 mei 2019 en de ingebruikname van

de winkel op 25 juni 2019 waren als volgt: 

totale opbrengsten 74.684€   

bedrijfskosten -47.869€  

giften -9.000€    

Resultaat 17.815€   

In de opbrengsten zit begrepen eenmalige giften waaronder het saldo van de Aktiviteitenmarkt

ad € 4.016, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. 

In de kosten is verwerkt eenmalige kosten bij de start van € 8.502. Het betreft kosten rondom

de opening van de winkel, alsmede de leges van de gemeente Zeist. 

Het % bedrijfskosten t.o.v. de opbrengsten bedroeg in deze startperiode over 2019 -64%

De Stichting streeft structureel naar een kostenpercentage van maximaal 50% van de omzet in het 

komend jaar. Daartoe is het mede van belang dat de opbrengst kan worden verhoogd. 

Uit de begroting 2020 blijkt de verwachting dat de lijn van de resultaten zich zal voortzetten. 

De aflossing van de leningen van de oprichters wordt gespreid over de komende jaren. 

Het bestuur is verheugd over het behalen van dit resultaat in het eerste halfjaar van de 

oprichting en dankt alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet en bijdrage in dit resultaat. 
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Balans per 31 december 2019 31-dec-19 29-mei-19

Activa

Vaste activa 18.889€        -€               

Financiele vaste activa 9.000€           -€               

27.889€        -€               

Vlottende activa

Vorderingen 3.120€           -€               

Liquide middelen 17.504€        31.065€        

Totaal activa 48.513€        31.065€        

Passiva

Eigen vermogen 17.815€        -€               

Langlopende schulden

Leningen van oprichters 12.000€        21.000€        

Kortlopende schulden

Leningen van oprichters 9.000€           10.065€        

Crediteuren 198€              -€               

nog te betalen kosten 500€              -€               

Giften 9.000€           -€               

18.698€        10.065€        

Totaal passiva 48.513€        31.065€        
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Winst- en verliesrekening 2019

Bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet 69.639€        

Overige opbrengsten 5.045€          

74.684€        

Kosten

Afschrijvingen inventaris 2.100€          

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 26.827€        

Autokosten 5.401€          

Verkoopkosten 1.325€          

Kosten start kringloopwinkel 8.502€          

Andere kosten 3.714€          

45.769€        

totaal bedrijfskosten 47.869€        

Giften 9.000€          

Totale kosten 56.869€        

Resultaat 17.815€        

Bestemming resultaat

Toevoeging aan het Eigen Vermogen 17.815€        
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