Donald en zijn Ei-pets
Sinds enkele jaren runt Donald Duck de elektronicawinkel Duxon die in heel Duckstad grote
bekendheid geniet. Duxon staat bekend om zijn goede service en kwaliteit van producten. Er wordt
echter regelmatig getwijfeld aan het gezonde (financiële) verstand van de eigenaar… Dankzij zijn
neefjes Kwik, Kwek en Kwak – die een goede snavel hebben voor alle technologische ontwikkelingen –
raakt Donald Duck op de hoogte van alle commotie die er onder de inwoners van Duckstad is ontstaan.
Ei-pel heeft namelijk de komst van de nieuwe Ei-pet aangekondigd! Uiteindelijk heeft Donald het voor
elkaar gekregen dat Duxon de Ei-pet in zijn winkel mocht gaan verkopen.
Na een bewogen jaar kijkt Donald naar zijn balans…
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Credit

Inventaris
Vooruitbetaalde huur
Voorraad
Kas

DD 20.000 Eigen Vermogen
DD 3.600 Lening Dagobert
DD 15.000 Rastabank
DD 11.400

DD 100
DD 35.000
DD 14.900

Totaal

DD 50.000 Totaal

DD 50.000

Terwijl Kwik, Kwek en Kwak samen op televisie de spannende voetbalwedstrijd tussen Duckstad en
Gansdorp proberen te volgen, horen zij hoe hun Oom Donald aan de telefoon tegen Katrien aan het
opscheppen is over zijn winkel. Stap voor stap neemt hij de balans met haar door….
“Tja, eigenlijk was mijn inventaris nog meer waard. Maar toen de hysterische massa de eerste dag kwam
binnenstormen voor mijn Ei-pets, hebben zij een vitrine vernield. Ik heb geen nieuwe meer gekocht,
maar die afschrijving kostte me wel 5.000 Duckdollars! Gelukkig heb ik in 2015 geen huurkosten meer,
want die heb ik al helemaal betaald. Dat is superfijn! Er staan bovendien nog ongeveer 100 Ei-pets in
voorraad en voor de rest helemaal niks. Ook al ga ik ze voor DD 450 per stuk verkopen, toch zet ik ze
voor DD 150 per stuk op de balans, want dat heb ik aan kosten gehad toen ik ze inkocht. Maar goed,
dat leg ik nog wel eens uit… Want Katrien, ik heb 11.400 keiharde Duckdollars in kas liggen! Wat ben ik
toch eigenlijk een rijke eend! Zullen we maar snel eens uit eten gaan? Ik wil ook een nieuwe
Lamboerzienie bedrijfsauto kopen, al kost me dat wel ongeveer 10.000 DD. Maar daar kan ik je dan wel
mooi mee ophalen!”
En over de creditzijde: “Natuurlijk ben ik blij dat Dagobert een heleboel Duckdollars in mijn
onderneming heeft geïnvesteerd, maar ik moet die lening wel terugbetalen. Op 7 januari kost mij dat
weer DD 5.000 aan aflossing… Die gierigaard wil ook nog eens 10% interest krijgen. Gelukkig hoef ik
die pas op 1 september te betalen, dus daar heb ik voorlopig geen kosten aan!”
Gelukkig zijn Kwik, Kwek en Kwak zo verstandig geweest om op de middelbare school het mooie vak
M&O te kiezen. Ze zuchten dan ook maar eens diep, zetten de televisie uit en gaan bij Oom Donald aan
tafel zitten…
Kan jij hen helpen door minimaal vijf fouten in het verhaal van Donald Duck te noemen? Vul je
antwoorden in op het invulformulier.
Einde

Donald en zijn Ei-Pets
In dit afsluitende onderdeel moeten leerlingen (klassikaal) een tekst (mee) lezen, waarna ze in
groepen van vier leerlingen, individueel of in tweetallen kunnen gaan proberen om de beschreven
fouten te achterhalen. Dit onderdeel neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag. Er is bewust gekozen
voor het vragen naar een minimum aantal fouten, zodat leerlingen met elkaar door kunnen blijven
zoeken. In dit onderdeel krijgen de leerlingen echt de ruimte om met elkaar te leren.
Antwoorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geen huurkosten 2015
Inkoop Ei-pets geen kosten
Rijke eend met 11.400 Duckdollars
Kosten Lamboerzienie
Investeren Dagobert
Aflossen geen kosten
Geen interestkosten
De ‘nog te betalen interest’ staat niet op de balans

