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Stichting Werk aan de Wereld/Wereldwinkel
Voorwoord van het Bestuur:
De Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel heeft ondanks de moeilijke tijden ook in
2020 haar bestaan kunnen voortzetten. Corona (Covid-19) heeft de wereldwinkel
zeker geraakt in haar activiteiten. De winkel is dan ook enige tijd dicht geweest en
daarna beperkt open. Vanaf half december is de winkel wederom dicht en via online
bestellen van producten in de etalage proberen we de zaken zo goed als mogelijk
draaiend te houden. Gelukkig hebben we in de eerste tranche enige subsidie van het
Rijk mogen ontvangen waardoor de verschillende gaten in de jaarrekening gedicht
konden worden.
Ondanks deze problematiek zijn de vrijwilligers en het bestuur volop bezig om naar de
toekomst te kijken hoe beter ingespeeld kan worden op het feit dat de Wereldwinkel de
enige cadeauwinkel is in Nieuwerkerk aan den IJssel en hoe de winkel ook voor een
jonger publiek aantrekkelijker kan worden gemaakt. Vanwege Corona konden deze
plannen niet gerealiseerd worden in 2020.
Het bestuur is volop in overleg met de gemeente om de mogelijke subsidie te kunnen
verlengen, omdat zonder subsidie het niet mogelijk zal zijn de activiteiten voort te
zetten. Voor 2021 is de subsidie toegezegd, maar gezamenlijk wordt gezocht naar een
verbintenis die mogelijk een wat langduriger karakter heeft dan steeds een verlenging
van een jaar. Het overleg met de gemeente heeft betrekking op de toekomstige
huisvesting, de samenwerking met het Duurzaamheidsplatform en het vestigen van
een i-point.
Hierbij zijn de vrijwilligers en het bestuur van de Wereldwinkel ook bereid andere
mogelijke activiteiten in de winkel te doen plaats vinden. Gedacht wordt aan het
Informatie punt m.b.t. toeristische informatie en andere activiteiten. Hierover is ook
overleg met de gemeente, maar ook deze plannen hebben vertraging opgelopen. De
uitwerking hiervan met de gemeente zal dit jaar na heropening van de winkel na
corona met grote spoed opgepakt worden.
De cijfers van het afgelopen jaar laten zien dat we ondanks alles het hoofd boven
water hebben weten te houden door extra inspanningen van de verschillende
vrijwilligers en een beroep te doen op onze vaste klanten. Hierdoor konden o.a. meer
cadeaubonnen en kerstpakketten omgezet worden waardoor uiteindelijk de gaten
gedicht konden worden. Onze dank is dan ook groot aan de bedrijven en
medewerkers die dit mogelijk gemaakt hebben.
.
Al met al de complimenten aan alle vrijwilligers voor de grote inzet en het steeds
kunnen draaien van de shifts en het openhouden van de winkel. Dit ondanks het feit
dat een groot deel van onze vrijwilligers ook tot de risicogroep behoort. Zonder deze
hulp en inzet had het zeker niet gekund en vanaf deze zijde wil het bestuur iedereen
nogmaals extra bedanken voor hun geweldige inzet.
Zolang de cadeauartikelen die door de Wereldwinkel verkocht worden uit de
ontwikkelingslanden niet door cadeauwinkels worden verkocht heeft de Wereldwinkel
bestaansrecht. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat de eerlijke handel wordt
voortgezet. De Wereldwinkel zal zich de komende tijd ook meer gaan profileren als de
cadeauwinkel van Nieuwerkerk ad IJssel.
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In het bestuur Is er ook een wisseling van de wacht geweest. Onze penningmeester
Lisette Kluck heeft afscheid genomen. Wij danken haar voor haar geweldige inzet van
de afgelopen jaren en wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we Peter Post
als nieuwe penningmeester hebben kunnen vinden en hij heeft zijn activiteiten
inmiddels voortvarend en met veel plezier opgepakt.
Ook afgelopen jaar werkten we mee aan Zuidplas Fair Trade gemeente. Ook hier is
vertraging door corona ontstaan.
Net als afgelopen jaar gaan we met zijn allen de schouders eronder zetten om het
weer een goed jaar te doen worden en we hopen dat alles weer normaal zal gaan
worden. Eenieder moet de weg naar de wereldwinkel kunnen blijven vinden en wij
hopen dat onze grootverbruikers ook in 2021 de weg naar ons weten te vinden. Fair
Trade is in 2020 nog belangrijker geworden.
Mark van Hesteren
Voorzitter.

Samenstelling bestuur
Het bestuur zag er in 2020 als volgt uit:
- Mark van Hesteren
- voorzitter;
- Aad Stuivenberg
- coördinator medewerkers/vicevoorzitter;
- Lisette Kluck
- penningmeester tot 1 november 2020;
- Peter Post
- penningmeester vanaf 1 november 2020;
- Joke van Gelderen
- coördinator Werkgroepen/wnd. Secretaris;
- Jacques Bovens
- adviseur.
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 11 keer.

Secretariaat
De taak van de secretaris is onder meer: het deelnemen en notuleren van de
zeswekelijkse vergaderingen van het bestuur en van de medewerkers. Hiervoor stelt
zij de agenda’s samen en verspreidt de stukken. Ook houdt zij de aanwezigheid bij op
de medewerkersvergadering.
Het secretariaat verzorgt en beheert verder de correspondentie van de wereldwinkel,
waaronder ook de digitale postbus.
In overleg met het bestuur wordt de coördinatie, redactie en uitgave van het
jaarverslag geregeld.

VERGADERINGEN
In het verslagjaar vergaderde het bestuur 11 keer, drie keer vaker dan gebruikelijk
i.v.m. de coronacrisis. De meeste vergaderingen vonden online plaats.
De vergadering van de medewerkers vond zeven keer plaats. Aan het begin van het
jaar twee keer in de winkel, twee keer in de tuin met voldoende afstand en drie keer
via Zoom. Het aanwezigheidspercentage schommelde rond de 50%.
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Voor alle vergaderingen maakte de secretaris een agenda en verslag van de vorige
vergadering en bij het bestuur een besluiten/actielijst, die voor de medewerkersvergadering bij de bestuursleden was.

BIJZONDERHEDEN
Op 6 januari 2020 vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Ditmaal in de vorm van een
buffet. De studiedag werd gehouden op 27 januari. De onderwerpen, die uit de
studiedag voortvloeiden voor bespreking in 2020, konden vanwege de coronacrisis
niet behandeld worden.
.
De zomersluiting ging niet door. Winkel was gesloten van half maart tot 9 mei en van
15 december tot eind 2020 i.v.m. de lockdown.
Vanwege de inzet van de medewerkers in dit bizarre jaar ontvingen zij in december
een kerstattentie.

Financiën
Toelichting op de Balans en Verlies- en Winstrekening
Het zal u niet verbazen dat de omzet in 2020 door Corona aanzienlijk is gedaald. De
btw-vrije omzet is voor het grootste gedeelte te verklaren door de verkoop van de
mondkapjes waarover wij van overheidswege geen btw hoefden te berekenen.
De huisvestingskosten waren beduidend lager dan begroot. Dit heeft alles te maken
met het feit dat de winkel lange tijd gesloten is geweest als gevolg van de ‘lockdown’.
Door onze verhuurder wordt vanaf 1 oktober 2019 een korting verleend op de huur,
waardoor in 2020 de huurkosten ook lager uitvallen dan in 2019.
Een eenmalige subsidie van de overheid van € 4.000 als compensatie voor de
gederfde inkomsten was uiteraard zeer welkom. Mede door de gemeentelijke
huursubsidie van €11.450 hebben we het jaar met een positief saldo van plm.
€ 5.700 kunnen afsluiten.
Voor het jaar 2021 verwachten wij dat de omzet weer zal stijgen. Maar voorzichtig
optimisme is geboden. De eenmalige rijkssubsidie zal vermoedelijk niet meer worden
uitgekeerd of een stuk lager zijn. De gemeentelijke huursubsidie is reeds voor 2021
toegezegd.
De verkoopkortingen zijn voor 2021 op € 800 begroot. De sterke stijging is toe te
schrijven aan de voorraad winkelproducten die als gevolg van de langdurige
winkelsluiting niet verkocht is.
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FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING WERK AAN DE WERELD
WINST- EN VERLIESREKENING
Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
2019
2020
2020
2021
OPBRENGSTEN
20.584,24 20.600,00 16.457,34 18.000,00
Omzet binnenland hoog btw-tarief
9.486,55 9.500,00 7.320,16 7.200,00
Omzet binnenland laag btw-tarief
210,00
Omzet binnenland btw-vrij
200,00 2.160,00
100,00
Totaal: Omzet
30.280,79 30.300,00 25.937,50 25.300,00
Totaal: Kostprijs verkopen
-22.836,85 -22.850,00 -19.303,39 -19.000,00
NETTO OPBRENGST VERKOPEN:
7.443,94 7.450,00 6.634,11 6.300,00
winstmarge:
25%
25%
26%
25%
Ontvangen giften en bijdragen
Ontvangen accomodatiesubsidie
Rentebaten
Inkoopkortingen
TOTAAL OVERIGE BATEN
KOSTEN WERELDWINKEL
Huisvestingskosten
Huurkosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Bankkosten
Inkoopkosten
Verkoopkortingen
TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN
Netto Resultaat

1.678,65
0,00 4.000,00
0,00
15.266,00 11.450,00 15.266,00 15.266,00
0,55
0,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.945,20 11.450,00 19.266,71 15.266,00

1.778,30 1.800,00 1.428,81 1.800,00
17.320,71 15.180,00 15.390,63 15.400,00
359,87
360,00
457,20
300,00
1.212,25 1.300,00 1.016,32 1.200,00
1.207,17 1.200,00
40,67
150,00
1.301,00 1.300,00 1.224,28 1.400,00
177,09
200,00
204,97
250,00
145,58
150,00
186,55
170,00
347,50
350,00
200,00
800,00
-23.849,47 -21.840,00 -20.149,43 -21.470,00
539,67

-2.940,00

5.751,39
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BALANS

31-12-2019

31-12-2020

Kassa
Afschrijving kassa
Totaal: Materiële activa

4.110,37
-4.110,37
0,00

4.110,37
-4.110,37
0,00

Winkelvoorraad
Correctie winkelvoorraad
Voorraad cadeaubonnen
Totaal: Voorraden

12.318,97
369,14
0,00
12.688,11

13.288,48
159,25
145,00
13.592,73

0,00
0,00
177,00
177,00

0,00
398,26
31,00
429,26

Kas
RABO-betaalrekening
RABO-spaarrekening
Kruisposten pinbetalingen
Totaal: Liquide middelen

630,00
7.749,45
2.600,25
68,85
11.048,55

380,26
7.469,52
9.201,55
0,00
17.051,33

Totaal: Activa

23.913,96

31.073,42

23.374,29
23.374,29

23.913,96
23.913,96

0,00
0,00
0,00

18,09
1.389,98
1.408,07

Totaal: Passiva
Resultaat over 2019 en 2020

23.374,29
539,67

25.322,03
5.751,39

Totaal: Passiva

23.913,96

31.073,42

ACTIVA

Debiteuren (verkopen op rekening)
Overige vorderingen
Te ontvangen btw (4e kwartaal2020)
Totaal: kortlopende vorderingen

PASSIVA
Algemene reserve
Totaal: Eigen vermogen
Crediteuren (inkopen op rekening)
Overige nog te betalen bedragen
Totaal: Schulden

Overzicht omzet:
contant
cadeaubonnen
pin
klantenkaarten
subtotaal
debiteuren

2.380,81
287,50
21.864,87
272,50
24.805,68
5.248,06
30.053,74
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Lief en Leed
Leden: Leny Reijers en Petra van Venrooij
Alle medewerkers hebben op hun verjaardag een kaart gekregen. Ook de zieke
collega’s of medewerkers die een opkikkertje nodig hadden, hebben een kaart
gekregen of er zijn bloemen gebracht.
We hebben ook een condoleancekaart gestuurd naar een medewerkster waarvan een
familielid was overleden. Ook is een oud-medewerkster van de Wereldwinkel
overleden.
Er gebeurden gelukkig ook leuke dingen: Een medewerkster is weer moeder geworden
en twee medewerksters zijn oma geworden!
In de directe omgeving zijn er nieuwe winkels geopend waar we een kaart hebben
gebracht. Dit jaar is er een medewerker gestopt met werken en daarvan hebben we
afscheid genomen in de medewerkersvergadering.

Coördinatie Vrijwilligers
Was het na de economische crisis financieel weer iets beter gegaan met de
Wereldwinkel, komt helaas het Coronavirus om de hoek kijken. Dit heeft niet alleen
een wissel getrokken op de winkel, maar ook op de vrijwilligers. Helaas moest een
vrijwilliger in het ziekenhuis opgenomen worden en anderen konden thuis herstellen
van Covid-19.
Stond de bezetting van de Wereldwinkel al onder druk, dan is deze druk
toegenomen daar de medewerkers het nog niet aandurven om in de winkel te staan
tijdens deze pandemie.
Er moet steeds meer een beroep gedaan worden op een kleiner wordende groep
vrijwilligers en wij hopen dat dit in het komende jaar weer ten goede keert. Konden
wij tijdens de afgelopen jaren mensen als vrijwilligers verwelkomen die helaas hun
baan waren kwijtgeraakt en mensen uit andere landen de helpende hand bieden om
de Nederlandse taal machtig te worden, raken wij nu weer mensen kwijt die een
betaalde baan elders konden vinden, wat voor hen natuurlijk heel mooi is.
Ook wordt het vertrek van medewerkers veroorzaakt doordat sommigen die geruime
tijd in de winkel hebben gewerkt en nu hun vrijwilligersactiviteiten voor iets anders
inruilen, verhuizen naar andere gemeenten of willen gaan genieten van hun
kleinkinderen.
Ook mogen we ons gelukkig prijzen en trots zijn op onze medewerkers, waar wij niet
altijd tevergeefs een beroep op kunnen doen en die door hun bereidheid bij ziekte of
anderszins voor collega’s willen invallen.

Jaarverslag 2020 Stichting Werk aan de Wereld/Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel

8

In 2020 hebben de volgen mutaties plaatsgevonden:
1.
2.
3.
4.
5.

Nieuwe medewerkers aangemeld: 8;
Medewerkers in dienst gekomen: 6;
Medewerkers het dienstverband beëindigd: 1;
Voortgangsgesprekken: -;
Maatschappelijke stage: -.

Coördinatie Werkgroepen
Overleg met Coördinatoren
Helaas kon er in 2020 vanwege de coronacrisis geen bijeenkomst worden gehouden.
Dit wordt uitgesteld. Hierbij nog een herhaling van de punten uit het overleg in 2019.
Communicatie binnen en tussen werkgroepen
De communicatie binnen de werkgroepen loopt goed, evenals de communicatie
tussen de werkgroepen. Prijzen is arbeidsintensief.
Communicatie naar andere medewerkers
De communicatie naar andere medewerkers verloopt ook goed. Wel is er enige
discussie over het gebruik van schoonmaakmiddelen.
AANBEVELINGEN 2020/2021:
a. Meer betrokkenheid bestuur bij activiteiten;
b. Telefoon opschonen: oud-medewerkers eruit. Actie: Aad;
c. Werkwijzer en beleidsplan bijstellen. Actie: bestuur;
d. Website verlevendigen.
PLAN 2021
1. Aanbevelingen 2020 bespreken;
2. 8de bijeenkomst plannen in 2021.

Werkgroepen:
Werkgroep Automatisering
Leden: Pierre van Bruchem, Mark van Hesteren en Aad Stuivenberg.
De werkzaamheden van de werkgroep automatisering bestaat uit:
- technische ondersteuning bij de jaarlijkse inventarisatie;
- Implementatie van updates voor het pakket “Wereldkassa”;
- onderhoud audiovisuele apparatuur;
- onderhoud en instandhouding Wi-Fi;
- onderhoud aan de computers en servers;
- ondersteuning verlenen aan de Werkgroepen op automatiserings- en audiovisueel
terrein.
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Ook in 2020 hebben wij eenmaal een inventarisatie gehouden, en dat was aan het
begin van het jaar (Kerstartikelen) en niet tijdens de zomerstop (welke niet gehouden
is vanwege de Corona). Na de inventarisatie is gekeken hoe de verschillen zouden zijn
ontstaan. Soms was het een omwisseling van het product. Bij het afrekenen van de
producten kan het haast niet fout gaan, als alle producten dan ook maar gescand
worden.
De werkgroep heeft in dit verslagjaar niet vergaderd, maar bespreekt op ad-hoc
basis de problemen.
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Werkgroep Etaleren
Leden: Marijke Zuidwijk (coördinator), Anneke van der Torn, Marijke
Muyzer, Nely Snoei, Willy Tillips en Yolanda Pronk.
Het doel van de werkgroep is, de artikelen op zo'n manier neer te zetten, te etaleren,
dat de winkel een aantrekkelijke uitstraling heeft. Dit doen we in de etalage, op de
tafels, in de schappen en op de toonbank.
Elke maand gaven we zo de winkel weer een nieuw aanzicht. Alhoewel bij
bovenstaande een grote kanttekening geplaatst moet worden. Vanaf maart was
iedereen, dus ook de Wereldwinkel in de wurggreep van de Corona pandemie.
Daarom hebben we een paar keer niet geëtaleerd.
Een aantal keren is de winkel gesloten geweest en dat was vooral voor de kersttijd
heel jammer. We hadden op 26 oktober Sinterklaas- en een beetje kerstartikelen
geëtaleerd. Op dinsdag 17 november hebben we de winkel in kerstsfeer gebracht.
Het zag er héél sfeervol uit en vanaf die tijd gingen de verkopen steeds beter. We
stevenden af op een record verkoop, totdat halverwege december de lockdown inging.
Géén verkopen meer in de winkel, maar de klanten konden vanuit de etalage
(nummers op de artikelen) via de mail kopen.
De nieuw ingekochte artikelen zetten we na het prijzen meteen in de winkel.
Dat correspondeerde niet altijd met de dag, waarop we etaleerden.
De etaleerdatum was meestal de week ná het prijzen. Ook zetten we elke maand de
food- en non-foodartikelen, die in de aanbieding waren, extra in de picture en we
hingen de posters met deze aanbiedingen op. We probeerden, om in de maand, die
volgde, het aanzicht in de winkel aantrekkelijk te houden, door de lege plekken steeds
op te vullen.
We gebruikten de glazen tafels soms in de etalage i.p.v. de 3 houten tafels daar.
In de Kersttijd hebben we de pakketten naast de toonbank (meer in de picture) gezet.
In de lockdown stonden ze in de etalage met een verkoopnummer.
Het komende jaar gaan we weer enthousiast onze winkel en met name de etalage,
elke maand die uitstraling geven, die nodig is, om de omzet te helpen verhogen.
Dat geldt zeker in de Coronatijd, waarbij we vooral de etalage aantrekkelijk én
overzichtelijk, met de nummers op de artikelen, proberen te maken.
Eind december gold nog de lockdown, maar we hopen onze klanten toch spoedig weer
in de winkel te mogen begroeten.

Werkgroep Grootverbruik
Leden Grootverbruik: Nely Snoei, Anneke van der Torn en Pierre van Bruchem.
Taakomschrijving: - Inkoop koffie en thee;
- Opmaken van facturen;
- Bestelling bezorgen;
- Nieuwe klanten werven.
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Onze vaste klanten zijn:
De Montessorischool, de RK St. Christoffel Parochie, Gemeente Nieuwerkerk a/d
IJssel; Paulus Kerk in Capelle a/d IJssel, Geref. Kerk in Zevenhuizen en een
particulier.
In verband met Corona en daardoor, voor lange tijd de sluiting van scholen
en kerken, hebben we dit jaar beduidend minder koffie en thee kunnen
verkopen.
Leveringen in 2020:
Koffie:
25 x (omdozen);
Thee:
34 x thee (slee a 6 doosjes) + 1 doosje.
Leveringen in:
2019
42 x koffie (omdozen)
2018
27 x koffie “
2017
28 x koffie “
2016
42 x koffie “

56 x thee (slee a 6 pak)
66 x thee (slee a 6 pak)
27 x thee a 100 stuks / 21 x thee (slee)
geen thee

Leden Kerstpakketten: Mark van Hesteren (coördinator), Pierre van Bruchem en
Jacques Bovens.
In 2019 is wederom een poging ondernomen om via een mailing bij bedrijven de
Kerstpakketten onder de aandacht te brengen. Ook tijdens besprekingen over de
toekomst van de Wereldwinkel met de gemeente Zuidplas is dit onderwerp
aangesneden. De mailing aan de bedrijven heeft niets opgeleverd, maar de
gemeente heeft in de keuzemogelijkheden voor haar personeel voor de Kerst ook
een bon opgenomen van de Wereldwinkel. Door twee personen is hier gebruik van
gemaakt.

Werkgroep Inkoop Food
Leden: Anneke van der Torn (coördinator) en Nely Snoei, Petra van Venrooij
en Krinie Oskam.
Datumcontrole / afprijzen: Marijke Zuidwijk en Leny Reijers.
Inleiding:
De samenwerking in onze werkgroep is goed. Overleg met andere werkgroepen zoals
met de werkgroep etaleren verloopt ook soepel.
Taken: Inkoop food, het doen en ontvangen van de bestelling en het plaatsen van de
producten in het magazijn en in de winkel, prijswijzigingen verwerken, invoeren van
facturen, contact met pr. en de etaleergroep over nieuwe producten.
Overleg in onze werkgroep doen we tijdens winkeldienst en per mail. Alle
werkzaamheden worden direct per mail aan elkaar doorgegeven en/of overlegd.
Het afprijzen van artikelen die de datum van houdbaarheid gaan bereiken wordt elke
twee weken bijgehouden. Hierbij worden de kortingsregels (in %) zoals vermeld in de
werkwijzer aangehouden. Zo nodig wordt overlegd of een product nog wel moet
worden ingekocht.
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De bedrijven waarbij wij onze food-producten inkopen zijn Fair Trade Original,
(meeste artikelen waaronder koffie en thee) levering via Fair Green Concepts,
Cerro Azul (biologische producten, en diverse chocola), Barbosa do Brasil (Tony
Chocolonely repen)
Verkopen 2020
2020 was een bijzonder jaar. Door de corona epidemie is de winkel een groot deel van
het jaar gesloten geweest. Dat hebben we goed kunnen merken in de verkopen van de
foodproducten.
Helaas hebben we dit jaar ook meer foodartikelen moeten afprijzen in verband met de
houdbaarheidsdatum.
Ook hebben wij dit jaar meer producten uit de verkoop moeten halen in verband met
het bereiken van de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze artikelen zijn geschonken aan
de voedselbank.
Een klein lichtpuntje in december was een order van een 40-tal Kerstpakketten.
Ook zien we de verkopen terug lopen doordat steeds meer supermarkten Fairtrade
producten in hun assortiment opnemen wat op zich een goede ontwikkeling is.
Verkopen 2021
Wanneer de winkel weer open mag hopen we dat onze vast klanten de weg naar onze
Wereldwinkel weer zullen vinden om onze mooie foodproducten te kopen en zo de
producenten weer te kunnen ondersteunen.
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Werkgroep Inkoop Kunstnijverheid (inkoop en prijzen)
De werkgroep inkoop bestaat uit: Marijke Muyzer (coördinator) en Yolanda
Pronk;
De werkgroep prijzen bestaat uit: Monique Speksnijder, Nel Ananias, Els van
Eyken, Nora Huiskamp, Marijke Zuidwijk, Yolanda Pronk en Marijke Muyzer.
Het doel van de werkgroepen, het inkopen van nieuwe kunstnijverheid producten voor
de winkel, na inkoop wordt eerst alles geprijsd en daarna geëtaleerd. We gaan om de
6 weken inkopen met meestal twee personen, bij Centrum Mondiaal, FairPlaza,
Barbosa do Brasil en Eerlijk en Bijzonder in Culemborg. In Centrum Mondiaal,
FairPlaza en Eerlijk en Bijzonder zijn alle leveranciers FairTrade gecertificeerd en
hebben allemaal aandacht voor mens en milieu, de producten worden steeds mooier
en zijn van hele goede kwaliteit.
We hebben dit jaar onze top dagen gemist, zoals Moederdag, kaarsjesavond en kerst,
Omdat de winkel gesloten was. We proberen iedere keer weer leuke producten in te
kopen, zodat de winkel leuk geëtaleerd kan worden.
Afgelopen jaar waren de wollen sjaals van Happy Lona de Toppers !!!
Happy Lona importeert sjaals van fijne wol en zijde uit India. De ontwerpen worden
specifiek uitgezocht op hun artistieke uitstraling en kleurcombinaties. Zo wordt de sjaal
meer dan een gewone sjaal, het is een sieraad voor jezelf of een decoratief element in
je huis. Het zal niet de eerste keer zijn dat deze sjaals worden ingelijst om aan de
muur te hangen.
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Werkgroep Inkoop Wierook/kaarten/cadeaubonnen
Leden: Leny Reijers (coördinator) en Petra van Venrooij.
Het afgelopen jaar hebben we kaarten besteld bij Floris Recycled Stationery BV.
Floris is nu gefuseerd met de Stichting Bondgenoot. Daar brengt de werkgroep
Kunstnijverheid ook regelmatig kaarten van mee.
De verkoop van wierook loopt weer beter. We hebben bij Mira weer een bestelling
gedaan. Dit moet nu allemaal via Mira in Almere, i.v.m. het overlijden van een van hun
medewerksters komen ze niet meer langs de winkel.
De cadeaubonnen worden gekocht bij Wereldwinkels Nederland. Ieder werkgroep
lid heeft cadeaubonnen in voorraad.

Werkgroep PR en Activiteiten
Leden:
Door Dinah van der Weg werd in november van 2018 de eerste nieuwsbrief
verzonden, nadat in mei 2018 de toenmalige werkgroep PR door het vertrek van
de toenmalige coördinator PR haar vroegere werkzaamheden weer ging
oppakken. Dit heeft Dinah voortgezet tot heden in samenspraak met Mark van
Hesteren.
De werkzaamheden van de werkgroep PR bestaan uit PR-werkzaamheden in de
meest brede zin van het woord; van geregeld versturen van persberichten, interviews
geven voor de lokale radio, contacten met de pers onderhouden, website van de
Wereldwinkel bijhouden, het maandelijks uitgeven van een online nieuwsbrief,
zoeken naar “gratis” reclamemogelijkheden, bijhouden van Social Media als
Facebook, Twitter en Instagram. Posters, flyers en online reclamemateriaal wordt in
eigen beheer ontworpen en gemaakt.
In 2020 zijn door Dinah van der Weg samen met Mark van Hesteren de
persberichten en de nieuwsbrieven besproken en voorbereid. Door Heidi
Timmermans wordt de aangeleverde informatie op Facebook geplaatst en Jan de
Klepper heeft de website onderhanden genomen en plaatst de aan hem
aangeleverde informatie op de website. Vanuit de Wereldwinkel zijn de
nieuwsbrieven verzonden naar de geïnteresseerde klanten.
Wij hopen in de toekomst weer een volledige werkgroep op te tuigen.
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Werkgroep Huishoudelijke Dienst
Leden: Marijke Kluyver (coördinator), Joke MacMahon en Marijke Muyzer.
De taken m.b.t. schoonmaken zijn onderling verdeeld. Alle medewerkers van de
wereldwinkel kunnen volgens een rooster zien wat dagelijks van hen verwacht wordt,
zoals stoffen en stofzuigen, etc.
Jaarlijks vindt er een grote schoonmaak plaats.

Werkgroep: Technische Dienst
Leden: Aad Stuivenberg (coördinator) en Pierre van Bruchem.
Evenals in 2019 heeft de werkgroep in 2020 alleen die zaken uitgevoerd die jaarlijks
uitgevoerd worden, zoals lampen vervangen die kapot zijn gegaan, contact
onderhouden met de Schipper Bouwgroep (eigenaar van het pand) over eventuele
technische gebreken en het aanbrengen van Kerstverlichting in de winkel. Aanwezig
zijn bij controle van de Arco, noodverlichting, etc.
Dit jaar hebben we er ook voor gezorgd dat de medewerkers veilig achter een
spatscherm konden werken op die momenten dat de winkel wel haar deur kon
openen.
Om kosten te besparen is de jaarlijkse wasbeurt van de vloer in eigen beheer
uitgevoerd.
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Werkgroep Wereldwinkel-Op-Locatie (WOL)
Leden: Yolanda Pronk (coördinator) en Tineke Meijer.
Daarnaast worden mensen uit de winkel ingeschakeld als dit nodig is.
Het doel van de WOL is om buiten de winkel ook goederen aan te bieden. Bij een
aanvraag gaan wij daarvoor zorgen door goederen bij elkaar te zoeken en evt. te prijzen
en tijdens het evenement de goederen duidelijk te etaleren in de ruimte die wij door de
aanvrager aangeboden krijgen.
Het afgelopen jaar hebben wij door de Corona en aanverwante maatregelen maar
eenmaal voor de uitbraak nog een kraam kunnen bemannen. Deze was in de Ringvaart
kerk. De opbrengst was €163,39. De kerk blijft een trouwe klant. Minimaal een maal per
jaar.
We hopen dat het volgende jaar beter voor ons zal uitpakken.
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Stichting Werk aan de Wereld
Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2020
Op 28 mei 2021 heeft de kascontrolecommissie de jaarrekening van de Stichting Werk aan de
Wereld gecontroleerd.
De volgende werkzaamheden zijn verricht:
• Gecontroleerd of de begin- en eindsaldi van het boekjaar 2020 op de bankafschriften van
de RABO overeenkwamen met die van de balans.
• Gecontroleerd door middel van steekproeven of de betalingen via de bank zijn geschied
op basis van facturen die in de administratie aanwezig waren.
• Geconstateerd dat de opbrengsten op de resultatenrekening overeenkwamen met de
totalen van het kasregister.
Op grond van haar werkzaamheden is de kascontrolecommissie tot de conclusie gekomen, dat de
jaarrekening van de Stichting Werk aan de Wereld te Nieuwerkerk aan den IJssel een getrouw
beeld geeft van het vermogen per 31 december 2020 en van het resultaat over het boekjaar 2020.
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