Jaarverslag 2016
Doelstelling
Stichting vrienden van ’t Lôôsje heeft als doel om (geldelijke) steun te verlenen aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen.
De middelen voor het verlenen van geldelijke steun worden met name verworven door de verkoop van (tweedehands) goederen en het
organiseren van een verkoop- en/of rommelmarkt.
Werkzaamheden 2016
Op 29 januari 2016 werd de stichting opgericht. Al vrij snel na de oprichting,
op 29 februari 2016, werd het pand aan de Spuikolk 6, ’t Lôôsje, te Dirksland
aangekocht. Eerst werd het (asbest) dak vervangen en met de hulp van vele
vrijwilligers is het pand opgeknapt. Door deze verbouwing zijn de
huisvestingskosten in 2016 hoog. Op 28 mei 2016 kon de snuffelmarkt worden
geopend. De openingshandeling is uitgevoerd door de heer A. Bakker.
Vanaf de opening weten velen de weg naar de snuffelmarkt te vinden. In 2016
is dan ook besloten om na de zomersluiting iedere zaterdag open te gaan,
waardoor de openingstijden van de snuffelmarkt donderdag-, vrijdag- en
zaterdagochtend zijn.
Juni 2016 is er voor de eerste maal een jaarmarkt in en rondom ’t Lôôsje
georganiseerd. Een gezellige markt met circa 40 kramen.
Naast de verkoop van tweedehands goederen is ’t Lôôsje ook een inzamelpunt
voor oud ijzer, plastic doppen, vet, kleding, cartridges en oude telefoons.
Het bestuur is dankbaar voor de inzet in het afgelopen jaar van de vele
vrijwilligers die de mooie opbrengsten mede mogelijk maakten.

Financieel jaarverslag 2016
Staat van baten en lasten
Baten
Opbrengsten
Inkopen / directe kosten verkoop
Bruto marge
Lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Totaal lasten
Rentelasten
Giften aan derden
Resultaat

€
58.925
497
58.428
€
315
13.473
1.419
1.585
16.792
41.636
6.082
35.554
27.000
8.554
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