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Stichting Werk aan de Wereld/Wereldwinkel 
 

Voorwoord van het Bestuur: 
 

De Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel is ook in 2021 geraakt in haar 
activiteiten door de Corona. Halverwege de maand april werd de winkel voor het eerst 
in 2021 geopend, na de verplichte lockdown en dan alleen in de ochtenduren. Pas in 
de maand juni ging de winkel vanaf donderdag geheel open. In de maand juli ging de 
winkel open op de gebruikelijke wijze, maar de maanden daarna tot en met oktober 
ging de winkel pas op donderdag open. In de maanden november en december ging 
de winkel weer open op woensdag, maar vlak voor de Kerst moest de Wereldwinkel 
haar deuren weer sluiten. Dit was natuurlijk een domper dat op 18 december 2021 de 
winkel haar deuren weer moest sluiten. Terwijl december een van de drukste 
maanden is voor onze winkel. 
 
We hebben in 2021 nog een poging ondernomen om van het Rijk gelden te mogen 
ontvangen, daar wij een gedeelte van de tijd gesloten waren, maar wij kwamen 
daarvoor niet in aanmerking. 
 
Er is hard gewerkt door de medewerkers en het bestuur in 2021 om beter in te spelen 
op de toekomst, daar wij de enige cadeauwinkel zijn in Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Wij willen daarnaast ook de winkel aantrekkelijker maken voor alle inwoners van onze 
gemeente. Het lukte ons niet om dat goed over het voetlicht te brengen door de 
coronacrisis. 
  

 
Het bestuur is evenals in 2020 volop in gesprek met de gemeente om de mogelijke 
subsidie te kunnen verlengen, omdat zonder subsidie het niet mogelijk zal zijn de 
activiteiten voort te zetten. 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. 

 . 
We mogen blij zijn met de vrijwilligers die in onze winkel werkzaam zijn en alle hulde 
en complimenten om in deze toch lastige tijd de winkel draaiende te houden. 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. 
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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. 

 
Ook in 2021 is er gewerkt om het label Zuidplas Fairtrade gemeente te bemachtigen. 
Men is nog volop aan het werk met het inventariseren van de mogelijkheden in 
Zuidplas, maar ook hierop gooide Corona roet in het eten en is er nog geen definitieve 
aanvraag voor dit label aangevraagd.  

 
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 2022 de weg naar ons weten te vinden. 
Fairtrade is in 2021 nog belangrijker geworden. 
 
Aad C. Stuivenberg, 
Vicevoorzitter.  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur zag er in 2021 als volgt uit: 
-    Mark van Hesteren - voorzitter tot en met 23 augustus 2021 
-    Aad Stuivenberg  - coördinator medewerkers/vicevoorzitter; 
-    Peter Post - penningmeester; 
-    Joke van Gelderen - coördinator Werkgroepen/wnd. Secretaris; 
-    Jacques Bovens - adviseur. 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 13 keer.  

Secretariaat 

De taak van de secretaris is onder meer: het deelnemen en notuleren van de zes 
wekelijkse 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 13 x. 5x vaker dan gebruikelijk i.v.m. de 
coronacrisis. De meeste vergaderingen vonden online plaats. De vergadering van de 
medewerkers vond 8 maal plaats volgens de jaarplanning. De meeste vergaderingen 
gingen via zoom. 1 vergadering vond plaats in de tuin, waarbij onder een hapje en 
drankje afscheid werd genomen van 3 medewerkers. In oktober nam het bestuur 
afscheid van Lisette, ex- penningmeester. 
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Het aanwezigheidspercentage bij medewerkersvergaderingen schommelde rond de 
50%. 
Voor alle vergaderingen maakte de secretaris een agenda en verslag van de vorige 
vergadering en bij het bestuur een besluiten/actielijst, die voor de medewerkers-
vergadering bij de bestuursleden was (indien nodig).   

 

BIJZONDERHEDEN 
Er kon vanwege de coronacrisis geen nieuwjaarsbijeenkomst gehouden worden. 
Tijdens lockdowns werden spullen uit de etalage verkocht. Ook zijn foodproducten aan 
de voedselbank geschonken, want anders zou het als de datum verstreken was 
weggegooid moeten worden. 

• Evenementen in het oude dorp vonden niet plaats; 
• Er werd geen studiedag gehouden. 

 

Financiën 
 

Toelichting op de Balans en Verlies- en Winstrekening 
 
Net als in het kalenderjaar 2020 is ook in 2021 de omzet lager dan verwacht. Het zal u 
dan ook niet verbazen dat ook de omzet in 2021 door Corona aanzienlijk is gedaald.  
 
Voor het laatst is er geïnventariseerd aan het begin van 2020 en door de Corona 
(waarin de winkel voor een groot gedeelte gesloten was) is er pas weer aan het begin 
van 2022 geïnventariseerd. Er bleek over deze twee jaar een tamelijk groot 
voorraadverschil te zijn ontstaan. De oorzaak hiervan is lastig te achterhalen, want er 
zijn een aantal mogelijkheden. 

 
De kosten voor de Wereldwinkel zijn in 2021 met ruim € 2.600 gestegen, waarbij de 
huisvestingskosten de grootste stijger is.  
 
In tegenstelling tot 2020, waarbij wij een eenmalige subsidie van de overheid van  
€ 4.000 als compensatie voor de gederfde inkomsten hebben ontvangen, kwamen wij 
in 2021 niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Mede door de gemeentelijke 
huursubsidie van €15.266 hebben we het verlies over dit jaar kunnen beperken tot een 
bedrag van € 2.160. Dit verlies wordt natuurlijk mede veroorzaakt door de lagere 
omzet vanwege de beperkte openstelling in dit jaar. 

 
Voor het jaar 2022 verwachten wij dat de omzet weer enigszins zal stijgen, ook al 
weten we niet of er weer lockdowns komen. Maar voorzichtig optimisme is geboden. 
Een bron van zorg is de ontwikkeling van onze huurkosten en energiekosten. 
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WINST- EN VERLIESREKENING Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting 

2020 2021 2021 2022
O P B R E N G S T E N 

Omzet binnenland hoog  btw-tarief 16.457,34 18.000,00 15.130,28 18.000,00

Omzet binnenland laag btw-tarief 7.320,16 7.200,00 5.035,71 7.000,00

Omzet binnenland btw-vrij 2.160,00 100,00 35,00 50,00

Totaal: Omzet 25.937,50 25.300,00 20.200,99 25.050,00

Totaal: Kostprijs verkopen -19.303,39 -19.000,00 -14.817,49 -19.000,00

NETTO OPBRENGST VERKOPEN: 6.634,11 6.300,00 5.383,50 6.050,00

winstmarge: 26% 25% 27% 24%

Ontvangen giften en bijdragen 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangen accomodatiesubsidie 15.266,00 15.266,00 15.266,00 15.266,00

Rentebaten 0,71 0,00 0,92 4,00

incidentele winsten en verliezen 0,00 0,00 18,09 1.000,00

TOTAAL OVERIGE BATEN 19.266,71 15.266,00 15.285,01 16.270,00

K O S T E N  W E R E L D W I N K E L

Huisvestingskosten 1.428,81 1.800,00 1.741,95 2.800,00

Huurkosten 15.390,63 15.400,00 16.365,15 19.032,00

Exploitatiekosten 457,2 300,00 201,52 200,00

Kantoorkosten 1.016,32 1.200,00 1.057,10 1.200,00

Verkoopkosten 40,67 150,00 409,00 400,00

Algemene kosten 1.224,28 1.400,00 881,96 900,00

Bankkosten 204,97 250,00 199,77 220,00

Inkoopkosten 186,55 170,00 216,00 250,00

verkoopkortingen 200,00 800,00 614,16 400,00

voorraadverschillen 673,47 500,00

Buitengewone lasten en bijdragen 0,00 469,26 320,00

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN -20.149,43 -21.470,00 -22.829,34 -26.222,00

Netto Resultaat 5.751,39 96,00 -2.160,83 -3.902,00

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING WERK AAN DE WERELD
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BALANS 31-12-2020 31-12-2021

A C T I V A 
kassa 4.110,37 4.110,37

afschrijving kassa -4.110,37 -4.110,37

Totaal: Materiële activa 0,00 0,00

Winkelvoorraad 13.288,48 11.677,76

Correctie winkelvoorraad 159,25

Voorraad cadeaubonnen in de winkel 145,00 95,00

Totaal: Voorraden 13.592,73 11.772,76

Debiteuren (verkopen op rekening) 0,00 75,00

Te ontvangen btw (4e kwartaal2021) 31,00 528,00

Te verzilveren cadeaubonnen 0,00 60,00

Overige vorderingen 398,26 189,07

Totaal: kortlopende vorderingen 429,26 852,07

Kas 380,26 273,16

RABO betaalrekening 7.469,52 5.422,82

RABO spaarrekening 9.201,55 9.202,47

Totaal: Liquide middelen 17.051,33 14.898,45

Totaal: Activa 31.073,42 27.523,28

P A S S I V A 
Algemene reserve 23.913,96 29.665,35

Totaal: Eigen vermogen 23.913,96 29.665,35

Crediteuren (inkopen op rekening) 18,09 0,00

Overige nog te betalen bedragen 1.389,98 18,76

Totaal: Schulden 1.408,07 18,76

Totaal: Passiva 25.322,03 29.684,11

Resultaat over 2020 5.751,39

Resultaat over 2021 -2.160,83

Totaal: Passiva 31.073,42 27.523,28
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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 aandacht geschonken na het plotseling overlijden van onze collega 
Monique Speksnijder door in contact te treden met haar familie en door aanwezig te 
zijn bij de besloten afscheidsbijeenkomst. Ook hebben we aandacht geschonken na 
het overlijden van een partner van een van onze medewerkers en zijn we naar de 
condoleance geweest. 
 
Dit jaar zijn er meerdere medewerkers 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. 
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In 2020 hebben de volgen mutaties plaatsgevonden: 
 

 

1.  Nieuwe medewerkers aangemeld: 4; 

2.  Medewerkers in dienst gekomen: 2; 

3.  Medewerkers het dienstverband beëindigd: 6; 

4.  Voortgangsgesprekken:   -; 

5.  Maatschappelijke stage:  -. 
 

 

Coördinatie Werkgroepen 
 

Overleg met Coördinatoren 
Helaas kon er in 2021 vanwege de coronacrisis ook geen bijeenkomst worden 
gehouden met de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Dit is wederom 
uitgesteld. De hoop is dat dit wel weer in 2022 kan plaatsvinden. 

 
PLAN 2021 
1.  8de bijeenkomst plannen in 2022. 

 
 

Werkgroepen: 
 

 

Werkgroep Automatisering 
 
Leden: Pierre van Bruchem, Mark van Hesteren (t/m 23-08-’21) 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. 

 
In 2021 is er evenals in 2020 geen inventarisatie gehouden van de op voorraad 
zijnde artikelen. Wel zijn er back-ups gemaakt van het Kassasysteem waar de totale 
voorraad in opgeslagen is. Wel is ervoor gezorgd dat tijdens de Lockdowns de 
klanten hun producten konden afhalen, zonder dat zij de winkel in moesten. Dit was 
van Rijkswege niet toegestaan. 

 
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. 

 
Per 1 september ging Anneke weg uit de Wereldwinkel én dus ook uit onze groep. 
Vanaf juli heeft Willy niet meer geëtaleerd vanwege ziekte. 

 
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, maar wel met de 
volgende kanttekening. We hadden namelijk voor het 2e jaar op rij met beperkingen te 
maken vanwege de Coronapandemie. Er moesten daarom aanpassingen gedaan 
worden met het etaleren. 
 
Van januari tot juni zijn er artikelen in de etalage geplaatst met een nummertje erop. 
De klanten konden dan via de mail die artikelen bestellen en afhalen in de winkel. 
Ook aan het eind van het jaar was het weer raak. Op 16 november hadden we de 
winkel in kerstsfeer gebracht en op 19 december nét voor de Kerst ging er weer een 
totale lockdown in.  Vervolgens hebben we weer nummertjes op de artikelen gedaan 
voor het winkelen van de klanten via de mail. Dat alles was héél jammer en niet in de 
laatste plaats voor de omzet; de winkel zag er héél sfeervol uit, maar juist de week 
vóór Kerst moest de winkel dicht.  

 
De nieuw ingekochte artikelen zetten we meestal na het prijzen zoveel mogelijk in de 
winkel, waarna we die pas later op een aantrekkelijke manier gingen etaleren. 
De geprijsde artikelen stonden al in de winkel, waarna we pas later etaleerden. 
De etaleerdatum was meestal de week ná het prijzen. 
Dit jaar zijn er trouwens minder keren ingekocht vanwege de lockdowns. Ook zetten 
we in de maanden, die we open waren de food- en non-foodartikelen, die in de 
aanbieding waren, extra in de picture en we hingen de posters met deze aanbiedingen 
op. Tussen 2 etaleerdatums zorgden we ervoor, dat de lege plekken weer opgevuld 
werden. 

 
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. 
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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. 

 

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. 
 
   

Leden Kerstpakketten: Mark van Hesteren t/m 23-08-‘21(coördinator), Pierre van 
Bruchem en Jacques Bovens. 

 

In 2021 is geen actie ondernomen om Kerstpakketten onder de aandacht te brengen 
van bedrijven, daar we midden in de Coronacrisis zaten. 

 

Werkgroep Inkoop Food 
 

Leden: Anneke van der Torn t/m augustus 2021, hierna Marianne Roth 
(coördinator) en Nely Snoei. 
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, telefonisch 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. 
 
De bedrijven waarbij wij onze food-producten inkopen zijn Fairtrade Original, (meeste 
artikelen waaronder koffie en thee) levering via Fair Green Concepts, Cerro Azul 
(biologische producten, en diverse chocola), Tony Chocolonely (chocolade repen). 
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Verkopen 2021 
Gestreefd is de verkopen in 2021 op peil te houden wat door/ondanks verschillende 
lockdowns in verband met Covid 19 niet of deels is gelukt. Koffie en thee zijn nog 
steeds producten die goed verkocht worden in onze winkel. Verder zijn de verkopen 
van de foodproducten redelijk stabiel gebleven. 
 
 
Verkopen 2022 
Wij streven er naar de verkoop in 2022 ten minste op peil te houden. 
 Door onze werkgroep en de PR wordt zoveel mogelijk gedaan om nieuwe klanten te 
trekken, reclame te maken voor onze winkel met haar mooie food producten. 
 

 
Werkgroep Inkoop Kunstnijverheid (inkoop en prijzen) 
 
De werkgroep inkoop bestaat uit: Marijke Muyzer (coördinator) en Yolanda 
Pronk; 
De werkgroep prijzen bestaat uit: Monique Speksnijder (overleden), 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. 

 
Weer een jaar zonder kaarsjesavond en kerst omdat de winkel dicht was. 
De verkoop uit de etalage viel dit jaar tegen. We proberen iedere keer weer leuke 
producten in te kopen, zodat de winkel leuk geëtaleerd kan worden.  
 
Goed verkocht artikel schalen uit Tunesië 
  
Aardewerk Tunesië: 
In de wereldwinkel hebben we een uitgebreide collectie aardewerk uit Tunesië. 
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Werkgroep Inkoop Wierook/kaarten/cadeaubonnen 
 

Leden: Leny Reijers t/m oktober(coördinator), Petra van Venrooij en vanaf 
oktober Carla v.d. Bel 

 
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: Dinah van der Weg en Mark van Hesteren t/m juni en vanaf september 
Marijke Muyzer, Yolanda Pronk en Peter Post. Lay-out  Heidi Timmermans en 
Website Jan de Klepper 

 
Door Dinah van der Weg werd in samenspraak met Mark van Hesteren tot en met 
juni 2021 de nieuwsbrief samengesteld en verzonden aan ruim 300 personen, 
daarnaast stelden zij ook persberichten samen. 
 
Met ingang van september zijn Marijke Muyzer en Yolanda Pronk begonnen met de 
PR nieuw leven in te blazen. We vergaderen 1 x per maand, daarbij is iemand van het 
bestuur aanwezig. De uitdaging voor ons was eerst het maken van een nieuwsbrief. 
Dit ging moeizaam maar uiteindelijk heeft Heidi ons geholpen. Wij sturen elke maand 
onze input naar haar en zij maakt de lay-out hiervan. 
 
Daarnaast verzorgen we een persberichten voor de krant en voor de nieuwsbrief van 
het Oude dorp. Heidi zet ook berichtjes voor ons op Facebook en Instagram. 
Daarnaast verzorgen we de flyers voor de aanbiedingen voor de winkel. 
Uitdaging voor het jaar 2022 is dat we de website willen veranderen en up-to-date 
maken. Daarnaast willen we aandacht geven aan het 35 jaar bestaan van stichting 
werk aan de wereld op 18 november 2022. 
 
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 Sociale Media als 
Facebook, Twitter en Instagram. Posters, flyers en online reclamemateriaal wordt in 
eigen beheer ontworpen en gemaakt. 

 
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.  
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Wij hopen in de toekomst weer een volledige werkgroep op te tuigen. 
 

 
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, maar net zoals bij de andere 
activiteiten heeft dit niet plaatsgevonden. 
 

 

Werkgroep: Technische Dienst 
 
Leden: Aad Stuivenberg (coördinator) en Pierre van Bruchem. 

 
Evenals in 2020 heeft de werkgroep in 2021 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. 
 

Om kosten te besparen is de jaarlijkse wasbeurt van de vloer in eigen beheer 
uitgevoerd. 

 
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 geen 
kraam gehad op straat of in een kerk. 
 
We hopen dat het volgende jaar beter voor ons zal uitpakken.  
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