Jaarverslag 2014
Doelstelling Wereldwinkel
De Stichting Wereldwinkel De Bilt wil – door te werken aan eerlijker mondiale
handelsverhoudingen – een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige en leefbare
samenleving, speciaal voor de mensen in de Derde Wereld.
o Centraal staat de verkoop van eerlijke handelsproducten in de gemeente De Bilt en
omgeving. De Wereldwinkelbenadering garandeert dat deze verkoop het welzijn van de
producenten in de Derde Wereld en hun kansen op ontwikkeling verbetert.
o De verkoop van eerlijke handelsproducten wordt ondersteund met informatie over product,
producent en handelsketen.
o Incidenteel worden- vaak samen met andere organisaties- activiteiten ontplooid om de
bevolking te informeren en te mobiliseren voor een duurzame ontwikkeling en een eerlijke
wereldhandel.

Organisatie Wereldwinkel De Bilt
De Wereldwinkel kan bestaan dankzij een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. In
2014 hebben weer verschillende mutaties bij de vrijwilligers plaatsgevonden. Er zijn
diverse nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er zijn een paar vrijwilligers gestopt. De nieuwe
leden zijn over het algemeen via mond-tot-mond reclame of via een advertentie
binnengekomen.
De samenstelling van het aantal vrijwilligers bleef daarmee constant. In 2014 telde
Wereldwinkel De Bilt per 31 december 75 actieve medewerkers die één en soms meerdere
vrijwilligerstaken vervulden.
Het bestuur bestaat
uit:

6 personen

Inkoopgroep

6 personen

Winkelgroep
·

De Bilt

56 personen

·

Maartensdijk

19 personen

Publiciteitsgroep

6 personen

Overige taken

8 personen

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, hebben ook
de coördinatoren van de werkgroepen zitting in het bestuur. Deze samenstelling is van
belang omdat hiermee het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd.
Gelukkig is na een lange periode in 2014 ook de functie van PR coördinator ingevuld in de
persoon van Barbara Oosterwaal.

Na 9 bestuursjaren heeft de Wereldwinkel de Bilt helaas afscheid moeten nemen van Roel
Klaarhamer als voorzitter en Tobias Klomparends. Hun inzet en ervaring zal binnen het
bestuur en de winkel gemist worden. Gelukkig heeft het bestuur twee nieuwe enthousiaste
bestuursleden weten te vinden in de personen van Noortje van Tankeren en Ed Wammes
Per 31 december 2014 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Naam

Functie

Noortje van Tankeren

Voorzitter

Ed Wammes

Penningmeester

Jeroen Wolters

Secretaris

Wim Zaal

Medewerkerscoördinator

Teuni van der Meer

Inkoopcoördinator

Barbara Oosterwaal

PR Coördinator

Beleidsplan
Stichting Wereldwinkel De Bilt probeert haar doelstelling te bereiken door:
- De verkoop van producten uit de winkel;
- Het bevorderen van fairtrade buiten de winkel, d.m.v. activiteiten in De Bilt;
- Het bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
De PR-groep houdt zich bezig met de promotie hiervan. Tevens is zij verantwoordelijk voor de
uitvoering van activiteiten waarbij ook andere Wereldwinkelmedewerkers zijn betrokken. Dit
doet zij onder andere door:
- Advertenties te plaatsen in de Vierklank;
- Het versturen van e-mailnieuwsbrieven;
- Het verspreiden van de kerstfolder van fairtrade-leveranciers onder de relaties van de
Wereldwinkel en de Werkgroep Fairtrade;
- Plaats te bieden aan scholieren voor hun maatschappelijke stage;
- Deel te nemen aan landelijke acties, zoals World Fairtrade Day en de Fairtrade Week;
- Betrokken te zijn bij de Fairtrade Gemeente campagne.

Financiën
Resultatenrekening

werkelijk

begroting

werkelijk

2014

2014

2013

Totaal omzet excl. BTW

165.484

170.000

183.775

Inkoopwaarde

111.182

110.000

127.659

54.302

60.000

56.116

Baten

Bruto winst op verkopen

Verkoop inventaris

0

Gift ontvangen ‘50 jaar Opstandingskerk’

400

Vrijval voorziening

2.160

Fooienpot en gift
Totale baten

1.080
79

€ 54.302

62.160

57.675

2.989

2.550

3.751

Huur winkel

12.574

12.480

11.374

Overige kosten

26.284

27.345

26.678

Totale lasten

41.847

42.375

41.803

802

400

922

802

400

922

Lasten
Afschrijvingen in investeringen

rente rekeningen

Giften
Batig saldo

-1.100
12.157

-5.724
19.385

Toelichting
De omzet is ten opzichte van 2013 gedaald. Het brutowinstpercentage daarintegen is t.o.v.
2013 gestegen naar 32,8. Gezien de forse omzetstijging in 2013 ten opzichte van 2012 en de
huidige economische situatie is de daling ten opzichte van 2013 niet geheel onverwacht en
komt deze maar een paar procent onder de begroting

11.070

Het bestuur heeft als beleid dat maximaal 50% van het batig saldo over het voorgaande jaar
besteed kan worden aan de ondersteuning van activiteiten of organisaties die tot doel hebben
de fairtrade keten te versterken. In 2014 is in dat kader een bedrag van € 1.100,- geschonken
aan Stichting Madat Nepal Handel. Deze stichting dreigde in financiële problemen te komen
door een grote diefstal. Alhoewel in eerste instantie werd aangegeven dat deze diefstal niet
door de verzekering werd gedekt, heeft deze stichting begin 2015 toch de schade vergoed
gekregen. Door deze vergoeding was de grondslag voor de schenking komen te vervallen en
heeft de stichting de schenking begin 2015 weer teruggestort.

In 2014 heeft de wereldwinkel € 500,- gestort op een crowdfunding actie van Seepje. Deze
actie was gericht op het in Nederland introduceren van een 100% plantaardig en fairtrade
wasmiddel uit Nepal.

