Jaarverslag 2020

Door de invloeden van Corona waar wij allen mee te maken hebben gehad is 2020 een heel bijzonder
jaar geworden. De consequen es waren van toepassing op ons allen als individu maar zeker ook voor
onze bedrijfsvoering. De eerste maanden lieten zien dat Foenix, voor wat betre de omzet van
goederen in een s jgende lijn zat. Ook de aanmeldingen om deel te mogen nemen aan
reintegra etrajecten vertoonde deze s jgende lijn.
In maart werd dat allemaal anders. Beperkingen op het gebied van winkelopening en de algemene
terughoudendheid van klanten om ons te bezoekenhebben ervoor gezorgd dat onze inkomsten
dras sch onder de reële jaaromzet is gebleven. Een klein voordeel was dat wij veel jd en aandacht
konden geven aan het opknappen van de winkels n magazijnen.
Bijzondere aandacht ging in 2020 uit naar de verkoop van een van onze panden aan de Foenix
vastgoed BV. De nanciering hiervoor is middels crowdfunding verkregen. Op deze wijze hebben wij
geld vrijgemaakt om te kunnen investeren en om de tegenvallende inkomsten door de
Coronamaatregelen op te vangen. Bijkomend voordeel is dat we een groot netwerk hebben
opgebouwd van mensen die geïnvesteerd hebben. Zodra Corona het toelaat gaan we deze 186
investeerders uitnodigen om ons te bezoeken.
Doordat onze inname het gehele jaar open is gebleven is het ons gelukt om ruim 3600 ton aan
goederen in te zamelen en grotendeels te hergebruiken.
2020 hebben wij op het nanciële gebied nega ef afgesloten maar is het ons toch gelukt om veel
goederen te redden van de vuilnisberg en hebben we ruim 750 mensen aan het werk gehad.

Al met al een bijzonder jaar waarin het dankzij de inzet van velen toch is gelukt om wederom een
bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Arjin Jans
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