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Van de Voorzitter:

Beste mensen,
Vorig jaar was de financiële situatie van onze winkel zodanig dat het bestuur het plan had
opgevat de winkel te sluiten, dit tot groot verdriet van de medewerksters,maar
teruglopende verkoop en het steeds moeilijker worden het rooster sluitend te maken waren
daarbij belangrijke factoren.
Nadat we, naast de producten uit de derde wereld landen, meer duurzame producten en
streekproducten in ons verkooppakket opnamen trok de verkoop aan en tot vreugde van
iedereen besloten wij met elkaar de sluiting te heroverwegen en dóór te gaan!
Met veel inzet en enthousiasme zijn wij 2019 gestart. We houden een vinger aan de pols en
blijven wel kritisch naar het maandelijks verkoop resultaat kijken.
We hebben de vijftig jaar gehaald! Een prachtige prestatie dankzij de tomeloze inzet van vele
medewerksters, die altijd weer bereid zijn, te werken voor een meer gelijkwaardige
verdeling van de welvaart in de wereld en een bijdrage aan een beter bestaan voor mensen
die leven in veel mindere omstandigheden dan wij hier in het westen.
Ik heb er alle vertrouwen in dat 2019, waarin we op gepaste wijze vieren dat onze winkel 50
jaar bestaat, een goed jaar zal worden.
Tot slot wil ik jullie meegeven:

Het is voor ons beiangrijk
om goede gedachten te hebben,
want wij worden wat wij denken.
Boeddha
Thoon Jongerius
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Terugblik 2018 van de secretaris

Het Bestuur heeft het afgelopen jaar 7 keer een reguliere vergadering gehouden.

In juli 2018 was er een wisseling van penningmeester: Leni Reijmerink trad af en Noelle
Voorneveld trad aan.
Het meest ingrijpende onderwerp in 2018 was het voortbestaan van de winkel. Uiteindelijk
kon toch besloten worden de winkel voort te zetten, mede door andere producten in het
assortiment op te nemen.
In de nazomer van 2019 bestaat de Wereldwinkel Breukelen echter 50 jaar; de oudste van
heel Nederland. Veel vrijwilligers hebben zich in die 50 jaar met hart en ziel hiervoor ingezet,
velen zelfs jarenlang. Helaas is er het probleem van de menskracht. Het blijft moeilijk nieuwe
vrijwilligers aan te trekken.
De reguliere Medewerkersvergaderingen vonden 4 keer plaats, inclusief de barbecue in
augustus. In de reguliere vergaderingen van zowel het Bestuur- als van de Medewerkers
kwamen o.a. de volgende punten aan de orde: inkoopbeleid; aantrekken van meer klanten;
het werven van nieuwe vrijwilligers; activiteiten w.o. Kerstmarkten en Kerstpakketten.

Van zowel de Bestuurs- als van de Medewerkersvergaderingen worden verslagen gemaakt,
die aan alle medewerkers worden gezonden.

Na afloop van de Medewerkersvergaderingen wordt onder het genot van een hapje en een
drankje altijd gezellig bijgepraat.
Ook hieruit blijkt de prima onderlinge sfeer.

Lies Smit-Steenhuis
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Medewerkerscoördinator: Emmy Schoonderwoerd

De medewerkers hebben dit jaar grote inzet en gedrevenheid getoond om het rooster rond
te krijgen. We hebben een paar maanden de openingstijden moeten aanpassen i.v.m.
vakanties omdat we nog steeds een tekort aan vrijwilligers hebben.
Ada Bomers heeft na 15 jaar afscheid genomen. Ada is altijd medewerkster geweest en heeft
een bestuursfunctie als voorzitter van 4 jaar op zich genomen. Onze hartelijke dank hiervoor.
Gelukkig hebben we ook 2 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen.
In juni hebben we onze jaarlijkse en gezellige barbecue gehad bij Hans Grooten in de mooie
tuin.
In 2019 bestaat de Wereldwinkel 50 jaar.
We gaan er met elkaar een goed en speciaal jaar van maken .
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Van de Winkelcoördinator: Esther Muskens

De inkoopgroepen zijn:
1. Non-food + kaarten: Annelies Hack, Marga de Vries en Esther Muskens
2. Food: Annie Meinetten en Ellen Middelweerd
3. Sieraden: Marga de Vries en Tine Kroon

De inkoopgroepen staan op zichzelf en beslissen ook zelf wat er wordt ingekocht.
Er is hulp voor uitpakken en prijzen door Agnes Krijgsman, Jannie van Barneveld, Nel van
Houwelingen en Annelies Hack

Activiteiten:
1. Sponsoring Toneelavond
2. Fair Trade Week
3. jaarmarkt
4.
5.
6.
7.

Beleef Bijzonder Breukelen
Fair Trade Week
Kerstpakketten inpakken
Kerstmarkt

8. Kerstmarkten

zaterdag 27 januari
zaterdag 5 t/m zondag 13 mei
zaterdag 16 juni (eigen kraam voor de
winkel)
21, 22 en 23 september
zaterdag 27 oktober t/m zondag 4 november
maandag 10 december
zondag 16 december (eigen kraam voor de
winkel)
woensdag 12 en dinsdag 18 december.
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Food 2018 Ellen Middelweerd en Annie Meinetten

De inkoop wordt online bij Fair Trade Original, Cerro Azul en Barbosa gedaan.
Barbosa heeft in mei het inkoopbedrag om in aanmerking te komen voor gratis verzending,
naar € 250,- verhoogd.
Vanwege beperkte afname zijn er door de leveranciers 9 producten uit hun assortiment
gehaald.
Door minder verloop hebben wij zelf 4 producten uit ons assortiment gehaald.
Helaas hebben wij dit jaar vanwege THT datum meer producten in de aanbieding afgeprijsd.
Door producten tijdig in prijs te verlagen, werd het merendeel binnen de periode tot verloop
THT datum verkocht, enkele producten zijn naderhand in de mand voor de medewerkers.
De THT datum blijft echter een groot aandachtspunt. De bijzonder warme en lange zomer,
heeft ertoe geleid dat wij genoodzaakt waren veel chocolade af te schrijven.
Dit jaar zijn door de reguliere leveranciers ongeveer 25 nieuwe producten aan hun
assortiment toegevoegd; wij hebben deze ingekocht, echter verloopt de verkoop hiervan
zeer wisselend.

Daarnaast is van de productlijn van Cerro Azul de Belvas chocolade lijn

ingekocht. Tevens zijn er nieuwe producten bij Fair Plaza ingekocht, o.a. een theelijn,
kruiden, chutneys en jam. Ook zijn er enkele streekproducten van Gunterstein aan ons
assortiment toegevoegd.
Fair Trade Original is over gegaan in Fairgreen Concepts, Food en Non-food kunnen
gezamenlijk online inkopen. Zowel Fairgreen Concepts als Cerro Azul zijn overgegaan naar
een nieuwe verpakkingslijn; zij hebben een frisse uitstraling.
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Peter van den Hoven

Een nieuw kassasysteem
In de loop van 2017 is er aanleiding geweest om ons te beraden over het gebruikte
kassasysteem in de winkel.
-

Het gebruikte pinapparaat, waarvan de licentie verliep op 31 december 2017, moest
vervangen worden door een nieuw apparaat;
De computer waarop het kassasysteem werkte begon mankementen te vertonen;
Het bestuur heeft in de loop van 2017 besloten het lidmaatschap van de "Landelijke
Vereniging Wereldwinkels" op te zeggen en zich aan te sluiten bij "Wereldwinkels
Nederland".

Het in gebruik zijnde kassasysteem BlueRetail zou ook in de nieuwe situatie gebruikt kunnen
worden. Wereldwinkels Nederland heeft echter ook zelf een kassasysteem "Wereldkassa"
ontwikkeld, dat geheel is toegespitst op gebruik in wereldwinkels.
Om kennis te maken met dit systeem en zo een verantwoorde keuze te kunnen maken
hebben enkelen van ons een bezoek gebracht aan de Wereldwinkel Soest en de
Wereldwinkel in Leiden. Gezien de opgedane indrukken bij deze bezoeken is de keuze
gevallen op "Wereldkassa". Met name de gebruiksvriendelijkheid van het systeem heeft de
doorslag gegeven.
In november heeft een aantal van onze vrijwilligers in het Bonifatiushuis een cursus gevolgd
voor het nieuwe kassasysteem. Aansluitend is op een laptopcomputer een demoversie van
het nieuwe kassasysteem in de winkel geplaatst, zodat alle vrijwilligers zich vast vertrouwd
konden maken met het nieuwe systeem en op 1 januari 2018 soepel overgestapt zou kunnen
worden van BlueRetail naar Wereldkassa.
Op 1 januari 2018 is het systeem operationeel geworden en zijn ook de nieuwe computer en
het nieuwe pinapparaat in gebruik genomen. Deze overgang, die toch een ingrijpende
wijziging betekende, is soepel verlopen en de eerste reacties van de gebruikers/vrijwilligers
zijn erg positief.
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RESULTATENREKENING 2018 MET VERGELIJKENDE CIJFERS
(exclusief btw)
Werkelijk

Begroting

Werkelijk

2017

2018

2018

OPBRENGSTEN:
Omzet

42.541

45.000

39.631

TOTAAL OMZET

42.541

45.000

39.631

INKOOPPRIJS OMZET

33.363

32.000

28.212

9.178

13.000

11.419

BRUTOWINST
% van Omzet

21,6%

28,9%

28,8%

KOSTEN:
HUISVESTINGSKOSTEN
Huur

6.858

6.900

6.943

Gas, water en elektra

1.574

1.908

1.202

Telefoon- en internetkosten

517

550

522

Verzekeringen

279

300

282

1.128

250

966

609

610

632

10.964

10.518

10.547

436

500

428

Inrichtingskosten winkel
Overige huisvestingskosten
Subtotaal
KOSTEN MEDEWERKERS
Consumptiekosten, ledenvergadering + BBQ
Opleidingskosten

250

-

-

Attenties medewerkers

437

450

291

Autokosten

268

300

269

1.390

1.250

987

1.712

450

432

Overige contributies en abonnementen

394

400

569

Onderhoudscontracten

637

650

291

2.743

1.500

1.291

Kantoorbenodigdheden

108

150

380

Verkooppromotie

178

200

355

90

100

40

8

50

26

375

352

Subtotaal
CONTRIBUTIES EN ABONNEMENTEN
Contributie Landelijke Vereniging

Subtotaal
OVERIGE KOSTEN

Ingeleverde stempelkaarten
Representatiekosten
Verpakkingskosten

(42)

Bankkosten

350

Kasverschillen

(6S)

(50)

(0)

(0)

Betalingsverschillen
Subtotaal
TOTALE KOSTEN

628

875

1.103

15.725

14.143

13.928
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EXPLOITATIE RESULTAAT
Buitengewone Baten

(6.547)
4.393

(1.143)
1.500

(2154)
verlies

Noëlle Voorneveld
Penningmeester

1.924
(74)

Buitengewone Lasten
NETTO RESULTAAT

(2.510)

(660)
winst

verlies

