
Omschrijving 2015

Donaties Kas 20,45€                        2,09%

Donaties Rekening 642,50€                      65,62%

Verkocht 316,10€                      32,29%

Totaal inkomsten: 979,05€                      100,00%

Inkoopkosten 228,31€                      76,79%

Kosten rekening 69,00€                        23,21%

Overige onkosten(reiskosten etc) -€                            

Totaal kosten 297,31€                      100,00%

Resultaat 681,74€                      

% van de omzet 70%

Jaarverslag 2015

Wat een donaties hebben wij ontvangen dit jaar,

we staan duidelijk niet alleen met ons doel!

De rekening openen is een goede stap geweest,

we hebben via de rekening €642,50 aan donaties gehad!

Tegenover de €20,45 die we contant aan donaties ontvangen hebben.

Nu hebben we begin dit jaar besloten niet meer teveel op markten te gaan staan

aangezien dit meer kost dan opleverd.

Dit doen we alleen nog als standplaats gratis is en er van uit gaande

dat we reclame maken ipv omzet binnen halen.

We steken er steeds veel tijd in om pakketjes te maken om te verkopen en

uiteindelijk word er niks van verkocht.

Toch is er dit jaar veel verkocht! €316,10 zelfs. Hoe kan dat dan?!

We hebben vorig jaar gemerkt dat we veel kattenvoeding moesten inkopen,

daarom hadden we besloten alleen nog VOEDING gratis uit te delen aan clienten.

De extratjes zoals mandjes, riemen en speeltjes worden nu voor een heel klein prijsje verkocht,

zo hebben we toch weer inkomsten.

Dit bleek een goede zet, hier krijgen we wel 10 euro per maand door binnen.

Er is nog een reden dat we veel verkoopinkomsten behaald hebben dit jaar.

Onze vrijwilligster Truus is een kei in verkoop gebleken.

Soms krijgen we perfect materiaal binnen zoals manden, kattenreisbenches en krabpalen.

Onze clienten hebben niet zoveel materiaal nodig, als je een mandje hebt hoef je niet snel een tweede.

Dus dit is Truus gaan verkopen via Marktplaats ed.

Wij als bestuur hebben hier echt geen tijd voor dus we zijn dolblij dat Truus dit overneemt,

ook blijkt ze er veel beter in te zijn want na een paar maanden kregen we meer dan 100 euro bij elkaar!

Hierop zijn we gelijk voeding gaan inslaan waardoor we altijd voldoende voeding hebben. Hier zijn we heel erg dankbaar om!

We hebben ook donaties in voer ontvangen, op allerlei lokaties word voor ons ingezameld.

Echt grote donaties zoals vorig jaar zijn er niet meer bij geweest maar toch hebben we steeds

voldoende hondenbrokken weten te verkrijgen, deze hebben we niet meer in hoeven kopen.



Dus we doen het nog steeds hartstikke goed.



Hierop zijn we gelijk voeding gaan inslaan waardoor we altijd voldoende voeding hebben. Hier zijn we heel erg dankbaar om!


