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Stichting Werk aan de Wereld/Wereldwinkel 

 
Voorwoord van het Bestuur: 
 

Hoe gaan we verder met de Wereldwinkel 
 
In 2017 had ik als titel “Is er nog toekomst voor de Wereldwinkel” genomen. Nadat volgens de 
overheid en economische instanties eind 2016 bekend hadden gemaakt dat Nederland de 
economische crisis te boven is merken wij als Wereldwinkel ook nu in 2018 nog niet veel 
daarvan. Na twee jaar met een negatief resultaat te hebben afgesloten, sluiten wij dit jaar met 
een bescheiden positief resultaat af. Wij blijven zoeken naar mogelijkheden om onze kosten 
zo laagmogelijk te houden en dat lukt ons wonderbaarlijk goed. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij als bestuur meerdere keren om de tafel gezeten met de 
gemeente Zuidplas om te bekijken hoe wij verder kunnen gaan na 1 oktober 2019 als de 
lopende subsidie afloop en mede in het licht van het duurzaamheidsplatform of er een 
duurzaamheidswinkel gerealiseerd kan worden in Zuidplas. We mogen ons gelukkig prijzen 
met het nieuwe gemeentebestuur, die ons vooruitlopend op de toekomstige ontwikkelingen de 
subsidietoekenning met een jaar heeft verlengd. Ook werd erop ad hoc basis met de 
verhuurder en tezamen met de gemeente gekeken wat de verhuurder voor ons kan 
betekenen. Deze onderhandelingen zijn nog steeds gaande. 
 
Zoals ik ook in 2017 had opgenomen, zien we om ons heen zien we dat diverse 
Wereldwinkels hun deuren hebben gesloten en dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
stijgende huren en tegenvallende omzet-resultaten. In dit jaar zijn o.a. Almere, Wijk bij 
Duurstede, Werkendam, Huissen, IJsselstein gesloten, vanwege teruglopende resultaten en 
door het niet vinden van een geschikte vervangende locatie tegen een redelijke huurprijs. 
 
Net zoals in 2017 hebben wij wederom om de tafel gezeten met het bestuur van Wereldwinkel 
Zevenhuizen om te kijken of wij eventueel kunnen samengaan of op andere basis samen 
kunnen werken en zelfs om na te gaan of we beide organisaties in een organisatie kunnen 
laten opgaan. Wereldwinkel Zevenhuizen zag en ziet een samenvoeging van beide winkels tot 
een WW Zuidplas niet zitten en ook door het cultuurverschil zagen zij niets in het gezamenlijk 
inkopen van kunstnijverheid. Wel stond men open om op ad hoc basis als bestuur met elkaar 
te overleggen. Aan het eind van dit jaar werd door Wereldwinkel Zevenhuizen aangegeven 
dat zich zouden beraden op de toekomst, wat een mogelijke sluiting tot gevolg kan hebben. 
 
Ook zoals eerder werd aangegeven zijn wij als Wereldwinkel betrokken bij het duurzaam-
heidsplatform om te onderzoeken hoe het staat met de Fairtrade in onze gemeente en te 
werken om een keurmerk Fairtrade gemeente te verkrijgen. 
Daarnaast hebben we ook met een stand gestaan op de Duurzaamheidsmarkt in het 
winkelcentrum Dorrestein gestaan in oktober. 
 
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. 
 
Ook dit jaar sluit ik af, om namens het bestuur alle vrijwilligers van het team enorm bedanken 
voor hun inzet, inspiratie, energie en enthousiasme. Wij kunnen de winkel niet openhouden 
als we niet zo’n enthousiaste groep vrijwilligers zouden hebben. Zonder vrijwilligers geen Fair 
Trade.  
 
Aad Stuivenberg 
Vicevoorzitter 
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Samenstelling  
Het bestuur zag er in 2018 als volgt uit: 

- Aad Stuivenberg   - coördinator Medewerkers/vicevoorzitter  
- Theo van der Lee   - secretaris tot 1 april 2018. 
- Lisette Kluck    - penningmeester  
- Joke van Gelderen   - coördinator Werkgroepen 
- Jacques Bovens   - adviseur. 

 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar elf keer.   
 

Secretariaat 
 
De taak van de secretaris is onder meer: het deelnemen en notuleren van de 
maandelijkse vergaderingen van het bestuur en van de medewerkers. Hiervoor stelt 
hij de agenda’s samen en verspreidt de stukken. Ook houdt hij de aanwezigheid bij 
van de medewerkersvergadering. Het secretariaat verzorgt en beheert verder de 
correspondentie van de stichting, tevens wordt er gezorgd voor de digitale postbus,  
e-mailadres. 
De coördinatie, redactie en uitgave van het jaarverslag behoort ook tot de taak van de 
secretaris. Na 1 april 2018 nam Joke van Gelderen een deel van de taken van Theo 
van der Lee over. 
  
Vergaderingen 

Door wijziging in de vergaderfrequentie van eens per maand ineens in de zes weken, 
vergaderde het bestuur in het verslagjaar negenmaal. Ook de vergadering van de 
medewerkers vond negen keer plaats. Het aanwezigheidspercentage bij deze laatste 
is gemiddeld 45 %. Voor alle vergaderingen maakte de secretaris een agenda en een 
verslag van de vorige vergadering, en eventueel een besluitenlijst bij het verslag van 
de bestuursvergadering.  
 
Bijzonderheden 

Op 8 januari vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats, de zomerborrel was na de 
laatste vergadering voor de Zomersluiting op 3 Juli, de zomersluiting viel in de weken 
30 en 31. Op 12 november werd een studiedag gehouden met als thema “De 
toekomst van de Wereldwinkel”. De aangedragen punten worden verdiept in de 
medewerkersvergaderingen in 2019. 
 

Financiën 

Na de controle van de administratie is gebleken dat we in 2018 een winst hadden van 
€ 996,53. Dit komt de correctie op de voorraad en de overloopposten uit 2017 en het 
afboeken van de cadeaubonnen in 2018. Als deze correcties er niet waren geweest 
hadden we een verlies van € 809,64. In 2017 was er een verlies van € 1.836,29. 

De omzet is in 2018 teruggelopen van € 3.3024,01 naar € 3.0541,17. De grootste 
daling zit in omzet binnenland laag tarief, dat is food wat nu ook in de supermarkt 
verkrijgbaar is. De omzet loopt de laatste jaren terug en in het bestuur wordt 
hard gewerkt om dit tot stilstand te brengen.  

De algemene kosten zijn lager dan begroot omdat er geen grote en onverwachte 
uitgaven zijn geweest ook is gestuurd door het bestuur om de kosten laag te houden. 

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijzen.  
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Wegens het faillissement van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is het 
tegoed aan cadeaubonnen van € 1.380,00 dit jaar afgeboekt.  

 

   

WINST EN VERLIESREKENING JAAR 2017 BEGROTING JAAR 2018 BEGROTING

2018 2019

Opbrengsten
Omzet

8000 Omzet binnenland hoog tarief 20.760,05 21.000,00 20.018,75 20.500,00
8010 Omzet binnenland laag tarief 12.093,96 12.000,00 10.217,42 10.500,00
8020 Omzet binnenland nultarief 170,00 200,00 305,00 300,00

Totaal: Omzet 33.024,01 33.200,00 30.541,17 31.300,00

7000 Kostprijs verkopen -24.911,60 25.000,00 -22.609,33 -23.000,00

Totaal: Kostprijs verkopen -24.911,60 25.000,00 -22.609,33 -23.000,00

OPBRENGST VERKOPEN: 8.112,33 8.200,00 7.931,84 8.300,00

winstmarge 0,25 0,26

kosten wereldwinkel

5130 Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal: Afschrijvingen 0,00 0,00 0,00 0,00

5500 Huisvestingskosten -2.343,41 -2.300,00 -2.162,35 -2.200,00

5510 Exploitatiekosten -529,64 -600,00 -485,56 -500,00
5520 Kantoorkosten -1.376,49 -1.400,00 -1.356,35 -1.400,00
5540 Verkoopkosten -693,41 -700,00 -392,67 -800,00
5550 Algemene kosten -2.025,18 -2.100,00 -1.248,45 -1.300,00
5560 Bankkosten -179,67 -200,00 -171,42 -200,00
7100 Inkoopkosten -248,90 -300,00 -252,60 -300,00

Totaal: Overige bedrijfskosten -7.396,70 -7.600,00 -6.069,40 -6.700,00

9120 Ontvangen giften en bijdragen 0,00 0,00 0,00 0,00
9130 Rentebaten 18,19 20,00 1,30 10,00
9200 Rekenverschillen 30,09 0,00 125,83 0,00
9250 Corr. Voorraad en overlloopposten 0,00 0,00 3.186,17 0,00
9300 Corr. Cadeaubonnen 0,00 0,00 -1.380,00 0,00
9400 Verkoopkortingen -352,50 -400,00 -297,50 -300,00
9410 Inkoopkortingen 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal: Financieel opbrengsten en kosten -304,22 -380,00 1.635,80 -290,00

9000 Ontv. accommodatiesubsidie 15.266,00 15.266,00 15.266,00 15.266,00
9010 Huur en bjjkomende kosten -17.513,70 -18.000,00 -17.767,71 -17.500,00

Totaal: Huurlasten -2.247,70 -2.734,00 -2.501,71 -2.234,00

Totaal: Kosten -9.948,62 -10.714,00 -6.935,31 -9.224,00

RESULTAAT: -1.836,29 -2.514,00 996,53 -924,00

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING WERK AAN DE WERELD
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BALANS jaar 2017 jaar 2018

Activa

400 Kassasysteem/comp. 4.110,37 4.110,37
410 Afschrijving kassasysteem -4.110,37 -4.110,37

Totaal: Materiële vaste activa 0,00 0,00

3000 Winkelvoorraad -15.524,12 -13.735,49
3001 Voorraad cadeaubonnen 0,00 0,00
3002 correctie winkelvoorrraad 4.797,14 0,00

Totaal: Voorraden -10.726,98 -13.735,49

1300 Debiteuren -131,34 0,00
1310 Overige vorderingen 0,00 0,00
1320 Te ontvangen cadeaubonnentegoed -1.380,00 0,00
1530 voorbelasting BTW -439,91 -288,00
1525 transitoria -255,00 0,00
1340 Correctie overloopposten -1.610,97 0,00

Totaal: Kortlopende vorderingen -3.817,22 -288,00

1000 Kas -98,65 -130,85
1001 Kas WOL -78,70 -78,70
1012 borg stg bondgenoten -150,00 -150,00
1122 kruispost spaarrek 0,00 0,00
1120 rabo -5.407,81 -7.391,55
1531 ontvangen omzetbel. 0,00 0,00
1113 rabo sparen -2.098,40 -1.599,70
1290 Kruisposten pinbetalingen 0,00 0,00

Totaal: Liquide middelen -7.833,56 -9.350,80

Totaal: Activa -22.377,76 -23.374,29

Passiva

750 Overige reserve 24.214,05 25.563,93

Totaal: Eigen vermogen 24.214,05 25.563,93

1600 Crediteuren 0,00 0,00
1605 Vooruit ontvangen posten 0,00 0,00
1620 Te betalen posten 0,00 0,00

Totaal: Schulden 0,00 0,00

Totaal: Passiva 24.214,05 25.563,93

Resultaat -1.836,29 996,53

Totaal Passiva 22.377,76 26.560,46                                                         
Overzicht Omzet:

contant 6.634,97

cadeaubonnen 340,00

pin 26.145,68

klantenkaarten 297,50

subtotaal 33.418,15

debiteuren 1.984,02

totaal 35.402,17  
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Lief en Leed 

 
Leden: Leny Reijers en Bep Nijssen 

Alle medewerksters hebben op hun verjaardag een kaart gehad. 
We hebben 3 maal bloemen gebracht bij een zieke collega en voor een collega die 
een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Verschillende medewerksters hebben een kaart ontvangen, omdat ze Oma geworden 
waren. 
We hebben jammer genoeg afscheid genomen van twee medewerksters, maar 
gelukkig is daar weer een nieuwe medewerkster voor in de plaats gekomen. 
Ook is er dit jaar weer een medewerkster geridderd. Ook daar zijn bloemen en 
felicitaties naar toe gegaan. 
  

 
Coördinatie Vrijwilligers 

Het blijft helaas een terugkerend verhaal, dat na de beëindiging van de moeilijke jaren 

op de arbeidsmarkt, dit nog steeds zijn weerslag vindt in de Wereldwinkel. De 

bezetting van de Wereldwinkel staat onder grote druk, waardoor er steeds meer een 

beroep gedaan moet worden op een kleiner wordende groep vrijwilligers om het 

geheel draaiende te houden. Dit wordt vooral veroorzaakt door vertrek van 

medewerkers die geruime tijd in de winkel hebben gewerkt en nu hun 

vrijwilligersactiviteiten voor iets anders inruilen of verhuizen naar andere gemeenten. 

Ook speelt het probleem bij het aantrekken van nieuwe vrijwilligers, dat zij het te stil 

vinden in de winkel, maar ook dat als zij uit het arbeidsproces zijn geraakt niet altijd 

een winkeldienst kunnen meedraaien. We zijn natuurlijk heel trots als medewerkers 

een baan kunnen vinden, waardoor ze weer betaald werk kunnen verrichten. Ook 

mogen we ons gelukkig prijzen en trots zijn op onze medewerkers, waar wij niet altijd 

tevergeefs een beroep op kunnen doen, die door hun bereidheid bij ziekte of 

anderszins voor collega’s willen invallen.  

Ook in 2018 is het nog steeds lastig om het rooster tijdens de periodieke 

medewerkersvergadering rond te krijgen voor de lopende - en volgende maand. Mede 

door het vertrek van medewerkers wordt het steeds lastiger de opengevallen plekken 

in het rooster op te vullen. Gelukkig kunnen wij met de medewerking van de 

medewerkers en het bestuur het grootste deel van de opengevallen plekken opvullen.  

Het komt helaas incidenteel voor dat we bezetting niet rond kunnen krijgen en de 

winkel voor een gedeelte van de dag moeten sluiten. 

Het beleid van de Wereldwinkel is er nog steeds opgericht om de medewerkers voor 

een langere periode aan zich te binden. Daarnaast proberen ook jongeren aan ons te 

binden, vooral als ze maatschappelijke stage gelopen hebben, maar dit is een lastige 

opgave daar de jongeren hun tijd willen gebruiken voor hun studie of betaalde arbeid 

willen verrichten. Voor ons is het van belang dat wij personen uit de leeftijdsgroep (20 

t/m 40 jaar) aan ons weten te binden. Als medewerkers aangegeven dat zij hun 

activiteiten bij ons willen beëindigen, hebben zij doorgaans al vele jaren zich in gezet 

voor de Wereldwinkel. 
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Een van onze vrijwilligers Yolanda Pronk kreeg op 26 april 2018 de versiercelen 

behorende bij de Koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau” 

opgespeld door burgemeester Gert-Jan Kats in de Dorpskerk van Zevenhuizen. Wij 

zijn natuurlijk trots dat ze al vanaf 1994 werkzaam is op diverse terreinen binnen onze 

winkel en mede daardoor deze onderscheiding heeft gekregen. 

 

De functie van voorzitter die vacant was sinds juli 2016 zal na een inwerkperiode door 

Mark van Hesteren in 2019 worden ingevuld. Wij zijn blij dat deze bestuursfunctie, die 

tijdelijk werd waargenomen, nu door een betrokken persoon wordt opgepakt.   

In 2018 hebben de volgen mutaties plaatsgevonden: 

1. Nieuwe medewerkers aangemeld: 4; 

2. Medewerkers in dienst gekomen: 2; 

3. Medewerkers het dienstverband beëindigd: 5; 

4. Voortgangsgesprekken: -; 

5. Maatschappelijke stage: 2.  

 
Aad Stuivenberg 
Coördinator Vrijwilligers 
 

 
Coördinatie Werkgroepen 

De coördinatoren van de werkgroepen zijn in december voor de 6de keer bij elkaar 
geweest. 
Er waren 7 coördinatoren aanwezig. 
De coördinatoren vrijwilligers, inkoop kaarten en bestuur waren afwezig. 
De communicatie binnen de werkgroepen loopt goed, evenals de communicatie 
tussen de werkgroepen. 
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De communicatie naar andere medewerkers verloopt ook goed. Medewerkers op het 
hart drukken, dat meer schoonmaak is vereist door boven bewoning. 
Deelname aan black Friday heeft niet veel opgeleverd, ook door onduidelijkheid. 
 
 
AANBEVELINGEN  2018 

1. Bord buiten is slecht leesbaar. Inlegvel vergroten. Plastificeren; 

2. Papieren nieuwsbrief: verspreiden in nieuwbouw. Kosten nagaan drukkerij 

Waddinxveen; 

3. Deelnemen aan bonnenboekje van VIP Zuidplas (als dit herhaald wordt). 

 
 
PLAN 2019 

1.  Aanbevelingen 2018 bespreken; 
2.  7de bijeenkomst plannen in 2019. 

 
Joke van Gelderen 

Coördinator Werkgroepen 

 

Werkgroepen: 

 
Werkgroep Automatisering   
 
Leden: Pierre van Bruchem, Jeroen Ruiten en Aad Stuivenberg. 
 

De werkzaamheden van de werkgroep automatisering bestaat uit: 
- technische ondersteuning bij de jaarlijkse inventarisatie (begin van ieder jaar); 
- 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. 

We hebben dit jaar tweemaal een inventarisatie gehouden, en dat was aan het begin 
van het jaar en tijdens de zomerstop. 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 ook 
gescand worden. Aan het eind van het jaar 2018 is er een aanpassing doorgevoerd, 
daar het laag Btw-tarief van 6 naar 9% is gegaan.  

Indien het nodig is, wordt door Pierre uitleg gegeven aan medewerkers die 
problemen hebben met bepaalde handelingen in Wereldkassa. Ook nam hij zelf 
contact op personen die zich niet aanmeldden, maar waarvan bekend was, dat zij 
toch uitleg nodig hadden.  

In dit jaar is er geen onderhoud uitgevoerd aan de computers en de server.  
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Het onderhoud van onze computerapparatuur wordt door Jeroen Ruiten in eigen 
beheer uitgevoerd, voor het komende jaar moeten we bekijken hoe er verder gaan, 
daar Jeroen Ruiten gaat verhuizen naar het oosten van het land.  

De meeste zaken die door de werkgroep worden uitgevoerd, zijn activiteiten die 
regelmatig terug keren, dit gaat vooral op bij: 

 De achterwacht bij het ondersteunen van storingen die optreden in het systeem 
en bij foutieve handelingen die gemaakt worden met het Kassasysteem; 

 Ook dit jaar werd medewerking verleend bij het inventariseren van de voorraad 
en het meekijken naar de verschillen die naar voren komen bij de 
inventarisatie, vanwege de wisseling van de wacht binnen de werkgroep 
Administratie.  

We kunnen nog steeds de conclusie trekken dat de medewerkers het Kassapakket 
beter beheersen en wordt de achterwacht steeds minder vaak benaderd. Er hebben 
zich wel technische storingen voor gedaan, maar deze konden vaak binnen korte tijd 
opgelost 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 goede uitstraling heeft. Dit doen we in de etalage, op de tafels, in de 

schappen en op de toonbank. (Meestal) elke maand gaven we zo de winkel weer een 

nieuw aanzicht. 
 
Afgelopen jaar is het ons weer gelukt, om onze winkel die goede en aantrekkelijke 
uitstraling te geven en dit heeft vooral in de Kersttijd tot een goede omzet geleid. 
 
De nieuw ingekochte artikelen zetten we na het prijzen meteen in de winkel. 
Dat correspondeerde niet altijd met de dag, waarop we etaleerden. 
Ook zetten we elke maand de food en non-foodartikelen, die in de aanbieding waren, 
extra in de picture en vermeldden deze op het bord en/of op de posters. 
We probeerden, om in de maand, die volgde, het aanzicht in de winkel aantrekkelijk te 
houden, door de lege plekken steeds op te vullen. 
 
In 2017 hadden we veel artikelen in de winkel een andere plaats gegeven. 
Die plaatsen hebben we in 2018 niet meer veranderd. 
We hebben alleen een zithoekje op de plaats van de “commode” gemaakt met 
koffie/thee ook voor de klanten; de commode kreeg een plaatsje achterin. 
Het was een probeersel; de winkelmedewerkers zaten zo meer in het zicht i.p.v. dat 
ze achter de toonbank zaten.  
 
Het komende jaar gaan we weer enthousiast onze winkel elke maand die uitstraling 
en aantrekkelijkheid geven, die nodig is, om de omzet te helpen verhogen. 
 

Werkgroep Grootverbruik/ Kerstpakketten 

Leden Grootverbruik: Nely Snoei, Anneke van der Torn en Pierre van Bruchem.  
 
Taakomschrijving:  - Inkoop koffie en thee;  
   - Opmaken van facturen; 
   - Zo snel mogelijk afleveren van bestellingen bij de klant; 

- Nieuwe klanten werven. 
 
Klanten die met grote regelmaat koffie en/of thee afnemen zijn: 
RK St. Christoffel Parochie koffie en thee 

Montessorischool   koffie 

Gemeente    thee 

 
Sinds een jaar hebben we ook een particulier die een of twee keer per jaar koffie 
afneemt. 
 
Leveringen in 2018: 
2015---   15 x thee  44 x koffie (omdozen) 
2016---  xxx   42 x koffie “     “ 
2017---  27 x thee (a 100 st) 28 x koffie “     “ 
             21 x thee (slee) 
2018---  66 x thee (slee)       27 x koffie     “     “   
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(De thee voor grootverbruik werd tot voor kort geleverd in doosjes van 100 stuks. 
Halverwege 2017 was dit niet meer leverbaar en we verkopen sindsdien per slee van 
6 doosjes a 20 stuks). 
 
 

Leden Kerstpakketten: Theo van der Lee (coördinator), Joke van Gelderen, 
Marijke Muijzer en Pierre van Bruchem. 

Na het terugtreden van Theo van der Lee als secretaris heeft Joke van Gelderen in 
mei en juni diverse bedrijven benaderd met een mailing. Hierop is helaas geen enkele 
reactie binnen gekomen.    

Gelukkig werden in de winkel wel pakketten verkocht.   

Voor 2019 zal in een aparte groep gewerkt worden om mogelijk meer Kerstpakketten 
te kunnen verkopen. De sluiting van Wereldwinkel Capelle aan den IJssel heeft ons in 
dit opzicht niets opgeleverd.                                                 

                                        

Werkgroep Inkoop Food  

 Leden: Anneke van der Torn (coördinator) en Marja Ruiten,Nely Snoei, Petra 
van Venrooij, 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 en de 
maandaanbieding. 
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. 
 
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). 
 
De meeste producten in de winkel zijn van Fair Trade Orininal (FTO). De biologische 

producten van Cerro Azul vormen een mooie aanvulling hierop. En bij Barbosa do 

Brasil kopen wij onze Tony Chocolonely chocoladerepen in.  
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Verkopen 2018 

Gestreefd is de verkopen in 2018 op peil te houden. Helaas zijn wij daar niet in 
geslaagd, mede doordat steeds meer van onze food producten nu ook te koop zijn bij 
de reguliere supermarkt, wat op zich een goede ontwikkeling is. 
 
Verkopen 2019 

Wij streven er naar de verkoop in 2019 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  
 
De werkgroep inkoop bestaat uit: Yolanda Pronk en Marijke Muyzer 
(coördinator);  
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 non-food producten voor de 
winkel, na inkoop wordt eerst alles geprijsd en daarna geëtaleerd. We gaan om de 
maand inkopen met meestal 2 personen, bij Centrum Mondiaal, FairPlaza en Barbosa 
do Brasil in Culemborg. In Centrum Mondiaal en FairPlaza zijn alle leveranciers 
FaiTrade gecertificeerd en hebben allemaal aandacht voor mens en milieu, de 
producten worden steeds mooier en zijn van hele goede kwaliteit. 

 
2 nieuwe merken 
 

Cool Soap 
 

De heerlijke geuren, de zeep wordt gemaakt op het Griekse eiland Aegina. Het merk 
staat voor eerlijke handel (fairtrade), producties in kleine traditionele werkplaatsen, 
handgemaakt, ambacht en design. De zeep wordt gemaakt op basis van natuurlijke 
Griekse extra vergine olijfolie en wordt vervolgens verrijkt met andere plantaardige 
oliën en verschillende kruiden. Dit zorgt voor de lekkerste geurencombinaties. 
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Nieuw merk Dassie Artisan 
 
Oog hebben voor de ambachtslieden die de producten maken, vindt Dassie Artisan 
erg belangrijk! De items zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar worden ook op 
een mooie manier gemaakt. Elk product is handgemaakt door getalenteerde 
ambachtslieden in ontwikkelingslanden waarbij gebruik wordt gemaakt van traditionele 
vaardigheden en technieken onder goede arbeidsomstandigheden. Gecombineerd 
met mooi design zorgt Dassie Artisan met haar producten in de home & living branche 
voor een bijdrage aan een betere wereld! 
 

     
 
 
We proberen iedere keer weer leuke producten in te kopen, zodat de winkel leuk 
geëtaleerd kan worden.  
 
Dit jaar waren onze vilten sneeuwpopjes het snelst verkochte artikel. 
 

   F 
Ieder jaar staat Fair Forward op de Ambiente in Frankfurt met de nieuwste producten. 
 
 

 Werkgroep Inkoop Wierook/kaarten/cadeaubonnen  
 
Leden: Leny Reijers (coördinator) en Bep Nijssen 

 
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep 3 maal kaarten besteld bij Floris Recycled 
Stationery BV. De luxe kaarten kopen we in bij de stichting Bondgenoot. Dit jaar 
hebben we daar 1 maal een bestelling gedaan. Die luxe kaarten lopen steeds beter, 
maar Floris wint het toch nog steeds. 
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Wat inkoop van de wierook betreft: we houden de voorraad wierook en aanverwante 
artikelen goed in de gaten. De verkoop van de wierook loopt nog steeds terug. Zo 
nodig bestellen we nu weer bij Mira International BV. 
Wat betreft de cadeaubonnen: ieder lid van de werkgroep heeft cadeaubonnen in 
voorraad. 
                            

Werkgroep PR  en Activiteiten 

 
Leden: Marianne Scheffers, Jeanette de Lange, Marja Ruiten (coördinator 
Activiteiten) en Heidi Timmermans (coördinator PR). Er is goed overleg tussen 
de werkgroepen food, WOL en kunstnijverheid. De samenstelling van deze 
groep bestond tot 1 mei. 
  

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.  
 
Ook is de werkgroep PR verantwoordelijk voor de organisatie van diverse 
klantentrekkende dan wel klantenbindende evenementen. Hieronder een overzicht 
van de Evenementen in 2018: 

 Kleurlatenwedstrijd rond Pasen; 

 Vrouwengroep in de winkel met verkoop; 

 Vrijwilligersmarkt op 20 april bij de Batavier; 

 Koningsdag 27 april met kraam; 

 13 oktober Duurzaamheidsmarkt, aanwezig met kraam in WC Dorrestein; 

 23 november Black Friday, over deze actie was niet goed gecommuniceerd, 
waardoor de opbrengst achterbleef; 

 14 december Kaarsjesavond met een kraam op de braderie. Goede opbrengst. 
 
 
Evenementen georganiseerd door de “BIZ Oude Dorp” die in de plaats is gekomen 
van de winkeliersvereniging van de Dorpsstraat zoals Fashion & Food, Koningsdag en 
Kaarsjesavond hebben wij actief aan deelgenomen. De openingstijden van de winkel 
werden daartoe aangepast. 
 

 
Toekomst 
De website zal in een andere vorm weer actief in de lucht gebracht worden. Ook 
zullen wij ons meer gaan richten op de sociale media, het verzenden van 
nieuwsbrieven, etc. Daarnaast zal er een nieuwe PR-groep worden samengesteld. 
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Werkgroep Huishoudelijke Dienst  
 

Leden: Marijke Kluyver (coördinator), Joke MacMahon en Marijke Muyzer. 
 
De werkgroep voert taken uit zoals: stofzuigen, dweilen, ramen zemen, magazijn 
schoonmaken, inkopen materiaal, enzovoorts.  
Degenen die winkeldienst hebben, zuigen tijdens de openingsuren de vloer van de 
winkel. Alle medewerkers dragen zo hun steentje bij om de winkel een nette aanblik te 
geven. Bepaalde werkzaamheden worden volgens een rooster uitgevoerd. 
 

Werkgroep: Technische Dienst 

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

In tegenstelling tot het jaar 2017 heeft de werkgroep in 2018 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. 

Om kosten te besparen heeft de vloer geen jaarlijkse wasbeurt gekregen. Gekeken 
zal worden of we dit in eigen beheer kunnen uitvoeren. 

Naast bovenstaande is er een trekhaak aangebracht voor het stoepbord en is deze 
voorzien van nieuwe kunststof platen.  

De werkgroep heeft in 2017 geen vergaderingen belegd, op ad hoc basis werden de 
zaken opgelost. 
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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. 
 

 

 
  

We hebben in 2018 6x een kraam bemand. 
3 x in een kerk 
1 x op de duurzaamheidsmarkt in Dorrestein 
2 x voor de winkel op Koningsdag en kaarsjesavond. 
 
De kerken hebben bij elkaar rond de € 235 opgeleverd en de Kaarsjesavond bijna € 
55. Duurzaamheidsmarkt maar € 48. Dit is volgens ons te wijten aan de locatie, dit 
jaar werd deze gehouden bij winkelcentrum Dorrestein. Vorig jaar hadden we € 220 in 
winkelcentrum Reigerhof opgehaald. Hier moeten de kosten van de kraam a € 25 nog 
van af. 
De klapper van afgelopen jaar was de kraam op Koningsdag met € 266 opbrengst. 
In totaal over het jaar is de opbrengst € 606. 
Tot de zomer hebben we samen gewerkt met de PR en de activiteitengroep. Daarna 
zijn deze groepen opgehouden te bestaan en kregen we vanuit hen geen aanvragen 
meer. 
We gaan het nieuwe jaar met frisse zin weer verder en hopen op een goede omzet en 
de medewerking van de collega's om de kraam te bemannen 
 

 
  
 
 

 

 



Jaarverslag 2018 Stichting Werk aan de Wereld/Wereldwinkel Nieuwerkerk aan den IJssel  

   18 

 

 
 


