Jaarverslag 2018-2019 van de Stichting Boekenmarkt Opmeer
(Aangezien de boekenmarkt om praktische redenen wordt gehouden in mei
van een lopend jaar, loopt dit verslag dan ook over de jaargrens heen!)
 Bestuur, vrijwilligers en organisatie
In mei 2019 is de 3 daagse boekenmarkt voor de derde keer gehouden en
is het bestuur vooruitlopend op de markt bezig geweest verdere
verbeteringen en stroomlijning van de diverse processen in te zetten.
Voorbeelden hiervan zijn:
 uitbreiding van het aantal aan te bieden boeken (>45.000)
 nieuwe kanalen aanboren voor het vergaren van boeken
(kringloopwinkels). Dit naast de reeds bestaande verzamelkisten in
de gemeente.
 nieuwe kanalen aanboren (externe handelaren) voor het afzetten
(verkopen) van boeken die wij vanwege kwaliteitsnormen niet op
de markt willen aanbieden, maar wel via deze weg een “nieuw
leven” krijgen.
 stroomlijnen van het sorteerproces van aangeboden boeken
 verbeteren en consolideren van de logistieke processen ten
behoeven van sorteren en aan/afvoer naar en van de markt.
 Verder uitbreiden en verbetering van de taakverdeling naar
vrijwilligers, zodat iedereen zoveel mogelijk die taken krijgt waar
men goed in is en ook leuk vindt.
 Dit jaar is op de website een “privacyverklaring” opgenomen
m.b.t. bestuursleden, vrijwilligers en bezoekers van de
Boekenmarkt.
 Opslag en materieel / materiaal
 de bestaande opslag en tevens sorteerruimte (bij Secure Cabine) zal
op termijn (eind 2020) waarschijnlijk komen te vervallen. Het
bestuur is bezig om nieuwe ruimte voor deze activiteiten te
onderzoeken.
 in 2019 is door een lokaal bedrijf van bouwmaterialen
(Houtbrein BV) een hoeveelheid platen 18mm underlayment gratis
beschikbaar gesteld. Op deze wijze kunnen wij voor komende
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markt op een eenvoudige wijze 80 meter extra uitstalruimte
creëren.
 De huidige methode van opslaan is nu conform onze wensen dat
wil zeggen; boeken in per rubriek gelabelde kratten. 20 kratten per
pallet en voorzien van spanband en wikkelfolie. De pallets 3 hoog
gestapeld. Op deze wijze is ook een veilige werkwijze en
werkomgeving gecreëerd voor vrijwilligers en naar onze “huisbaas”
toe.
 Begunstigde Stichtingen
 In 2019 is conform de statuten een verdeling van de netto gelden
gegaan naar: Stichting Jeugdbibliotheek Hoogwoud, Stichting Golf
Met Pit Opmeer, Stichting Raducaneni, Stichting Gabberweek
Opmeer, Stichting Award Opmeer.
 Voor de verdeelsleutel van de netto gelden geldt de mate van inzet
van vrijwilligers van genoemde Stichtingen.
 Voornemens van het bestuur
 een verdere verbetering en uitbreiding van al onze processen zoals;
1. uitbreiding omvang van het aantal aan te bieden boeken
2. het beter afprijzen van “kostbare” boeken
3. het mogelijk verder uitbreiden van het aantal huidige
rubrieken van boek, beeld en geluidsdragers
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