Jaarverslag Books4life 2018
2018 was een bijzonder jaar voor Books4life Nijmegen.
De omzet is wederom gegroeid en de winkel is verhuisd.
Bestuur
Het bestuur bestond in januari 2018 uit een voorzitter Toon Blommestijn (die in januari stopte),
penningmeester Barbara Fiege, secretaris Marijke van der Leest en algemeen bestuurslid, Ingeborg de
Moor.
In maart 2018 kwamen er een nieuwe voorzitter Pieter Gransbergen en PR coördinator Suzanne de
Lijser bij. Beiden zijn gevonden via de talentenbank van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen.
Na de verhuizing, in oktober 2018, is de voorzitter onverwacht opgestapt. De overgebleven
bestuursleden hebben daarna de taken waargenomen en Ingeborg de Moor heeft als vice- voorzitter
opgetreden. Alle kanalen zijn aangeboord om een nieuwe kandidaat te vinden.
Vrijwilligers
Books4life Nijmegen heeft op 31 december 2018 18 vrijwilligers. Vorig jaar zijn er 3 gestopt en 3
bijgekomen. Twee bestuursleden draaien mee in het werkrooster. Één vrijwilliger regelt de markten
en één de roosters. Een ander regelt het ophalen van oud papier.
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In januari 2018 heeft een student vrijwilliger een markt georganiseerd op de
Radbouduniversiteit van 5 dagen omdat een faculteit ging verhuizen. Wegens succes is deze
nog met twee dagen verlengd. De markt werd gedraaid door verschillende vrijwilligers en
bestuursleden. Er is toen netto € 1857,50 opgehaald, er waren wat kosten voor een
pinapparaat.
De deelname aan de jaarlijkse Music Meeting kwam te vervallen, daarvoor in de plaats zijn
we in een wijkcentrum geweest.
Twee scholieren van het stedelijk gymnasium hebben als maatschappelijke stage een markt
georganiseerd met boeken van Books4life.
Er is opnieuw contact gelegd met de Hortus Botanicus t.b.v. culturele samenwerking, en een
boekenkastje waar onze boeken verkocht worden.
We hebben een aanbod gekregen van winkeleigenaars "ieder z'n vak" om gratis boeken te
etaleren voor de verkoop. De opbrengst wordt door de eigenaars van deze winkel
overgemaakt naar onze B4L-rekening. Als tegenprestatie heeft een vrijwilliger 3 dagen in de
winkel (deze zomer) meegeholpen als winkelassistent.
Er is contact gelegd met het "Huis van Compassie" voor een aanbod van gratis boeken. Hier
was men erg blij mee. In januari 2019 starten we daarmee.
Er werden boeken verzameld voor de stichting "Kinderzwerfboeken" en een aantal scholen.
In de "Thiemeloods" werd regelmatig een boekenkastje gevuld door een vrijwilliger t.b.v.
verkoop. Einde dit jaar liep dit af vanwege verandering in de organisatie aldaar.
In eetcafé "Tiffin" werden boeken te koop aangeboden m.n. reisboeken.

Markten

In de zomer hebben we deelgenomen aan de introductiemarkt van de universiteit en een markt in
een wijkcentrum. Dit wordt georganiseerd door een vrijwilliger die ook in de winkel werkt. Rond kerst
hebben we nog op een kerstmarkt gestaan.
Daarnaast hebben we in november de uitreiking van de donaties georganiseerd in combinatie met de
opening van onze nieuwe winkel.
Bijzondere gebeurtenis: verhuizing
Eind mei is de winkel aan de Wolfskuilseweg volledig overstroomd. We hebben veel boeken kunnen
redden maar zijn dagen bezig geweest om al het water weg te krijgen en de voorraad te drogen. We
zijn daarna op zoek gegaan naar een nieuw pand. Gelukkig werd het een droge zomer! Dat betekent
wel dat we nu een huurbedrag moeten betalen. Eind september zijn we verhuisd naar de St.
Annastraat aan de rand van het centrum. Vaste klanten en vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet.
Het was een bijzonder jaar. De omzet is wederom gegroeid. Daarvoor verwijzen wij naar het
financieel jaarverslag.

Ingeborg de Moor,
Vice voorzitter Books4life Nijmegen

