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Wereldwinkel Zutphen
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Nieuwstad 4, 7201 NP Zutphen
0575-543742
Jh.groeneveld@kpnmail.nl (secretaris)

Doelstelling:
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke
producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse
koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen
werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel,
scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen
ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de Wereldwinkel
kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en
wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en
respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen
dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven
zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel
moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten
zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een
cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze
producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden,
pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig
bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie
De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt
op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven
die fairtrade producten leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook
ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing
communicatiemiddelen.

Geschiedenis
Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een
vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel
riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de
eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van
producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes
te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd
opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne

van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren
’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de
retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan
Inleiding
Wereldwinkel Zutphen bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in
de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in
de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Zutphen is lid van de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de
kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en
daarbuiten.

Activiteiten
Wereldwinkel Zutphen vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien,
via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels

Financiering
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze
producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden,
pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig
bestaan opbouwen.

Beheer van het vermogen
Internet- en spaarrekening ING. Bankrekening ASN en ASN-NOVIB-fonds

Besteding van het vermogen
Vermogen wordt besteed aan inkoop goederen en het beheer van de inkomsten en uitgaven t.b.v. winkel.

Samenstelling/Functies van het bestuur
J.J. van den Belt, voorzitter
J.H. Groeneveld-Mennega, secretaris
A.C.L.M. Hovens-Gommans, penningmeester
H.E. van der Wal-Arnoldus, bestuurslid, coördinator winkelzaken

Beloningsbeleid
Wereldwinkel Zutphen heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers
ontvangen geen onkostenvergoeding

Verslag

Een korte impressie van 2014

Een aantal onderwerpen komen jaarlijks terug in het jaarverslag. Dat zijn b.v. de activiteiten door het jaar
heen zoals de Wereldmarkt Zutphen, het Chocoladefestival, de succesvolle kerstmarkten bij organisaties
en in de straat; het komen en gaan van vrijwilligers; de samenwerkingsverbanden met de regio, met de
stuurgroep. Fair Trade Gemeente Zutphen, met de Nieuwstadondernemers.
Een aantal zaken springen in 2014 in het oog. Het bestuur heeft een flink deel van het jaar op beperkte
sterkte moeten werken door onverwacht en tussentijds vertrek van de PR-medewerker en de voorzitter.
Dat zorgde ervoor dat de winkel slechts ‘draaiende’ kon worden gehouden, en dat er niet veel ruimte was
voor nieuwe initiatieven. Gelukkig hebben we in het vierde kwartaal een nieuwe voorzitter gevonden. We
kunnen nu weer in versterkte vorm zaken ter hand nemen. Één bestuursfunctie is nog vacant.
Er lag de vraag of onze wereldwinkel bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW)
aangesloten zou blijven, of dit lidmaatschap zou opzeggen. Deze discussie speelde / speelt bij veel
wereldwinkels, aangezien er bij de LVWW in het verleden op communicatief en op financieel gebied een
aantal verkeerde keuzes is gemaakt. De LVWW is nu hard op weg zich transparanter en communicatiever
naar de winkels op te stellen. In dit kader zijn er door de LVWW een aantal projecten gestart voor 2015
met een doorloop naar 2016. Daarom heeft het bestuur besloten om lid te blijven van de LVWW en eind
2016 dit lidmaatschap te evalueren. Het bestuur zal de ontwikkelingen op landelijk gebied blijven volgen
en zich zelf ook actiever opstellen d.m.v. afvaardiging naar landelijke dagen.
In een vergadering van bestuur met alle winkelmedewerkers hebben we gesproken over de ideeën en
opvattingen die we met z'n allen hebben over de toekomst van de Wereldwinkel in Zutphen: Is ons pand
nog wel groot genoeg, heeft het pand wel een goede uitstraling naar buiten toe, voldoet ons assortiment
nog aan de behoeftes van de klant, hebben we voldoende naamsbekendheid in Zutphen, etc. etc. Al deze
vragen worden meegenomen om de komende tijd een visie op de toekomst te ontwikkelen en een plan van
aanpak op te stellen.

Financiële huishouding
BALANS 31 DECEMBER 2014
ACTIVA
KAS
ASN OPTIMAAL-REKENING
ASN INTERNETREKENING
ASN-NOVIB FONDS/MICROKREDIET
ING
DEBITEUREN
INVENTARIS/FOLDERS
VOORRAAD FOOD/NON-FOOD
VOORRAAD CADEAUBONNEN
PINBETALINGEN (nog te ontvangen)
UITGELEEND GELD
VOORUITBETAALDE KOSTEN (huur jan.)
KRUISPOSTEN

649,00
3.584,00
27.337,00
6.892,00
5.558,00
1.075,00
2.069,00
14.884,00
485,00
77,85
200,00
1.267,00
279,00
64.356,85

PASSIVA
CREDITEUREN

3.790,00

EIGEN VERMOGEN

60.566,85

64.356,85

WERELDWINKEL ZUTPHEN EXPLOITATIE 2014
INKOMSTEN
giften en donaties
rente
verkoop
INKOMSTEN TOTAAL

KOSTEN
Huisvesting
huur
energie
onderhoud winkel
verzekeringen
belastingen
kantinekosten
winkelkosten
TOTAAL huisvesting
Organisatie
bestuurskosten
porti-telefoonkosten
drukwerk
kantoorartikelen
administratiekosten
abonnementen
overige (Landelijke Vereniging)
TOTAAL organisatie
Overige kosten
materiaal (inkoop winkel)
transport kosten inkoop
derving/breuk
kasverschillen
PR kosten
TOTAAL overige kosten
Personeel representatie + cursus
KOSTEN TOTAAL
TEKORT

305
816
67.84
3
68.96
4

15.06
8
1.225
2.688
287
384
258
1.111
21.021
418
842
0
133
446
215
2.730
4.784
44.38
9
465
239
9
642
45.744
426
71.975
-3.011

Toelichting exploitatie 2014
Inkomsten totaal € 69.964

kosten totaal € 71.795

Tekort € 3.011

Bezuinigen zijn, vanwege het bijzondere karakter van de Wereldwinkel, nauwelijks mogelijk.
Een inkomstenverbetering zal daarom voornamelijk moeten komen uit een gedegen inkoopbeleid en
omzetvergroting. Voor de omzetvergroting zal veel aandacht besteed moeten worden via promotie van
het concept "Wereldwinkel". De voorgenomen plannen van de Gemeente Zutphen om van Zutphen een
Fair Trade Gemeente te maken zijn nog volop in ontwikkeling. De promotie van de Wereldwinkel heeft
een plaats gekregen in de "Eerlijke Winkelroute" van Zutphen.
de penningmeester,

Zutphen. 24 maart 2015

BALANS 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
KAS
ASN OPTIMAAL-REKENING
ASN INTERNETREKENING
ASN-NOVIB FONDS/MICROKREDIET
ING
DEBITEUREN
INVENTARIS/FOLDERS
VOORRAAD FOOD/NON-FOOD
VOORRAAD CADEAUBONNEN
UITGELEEND GELD
VOORUITBETAALDE KOSTEN
KRUISPOSTEN

643
3.617
14.335
6.856
13.781
924
1.486
14.935
395
200
1.309
179
58.660

Toelichting balans
Kas
ASN Optimaal rekening
ASN internetrekening
ASN-NOVIB Fonds
ING
Debiteuren
inventaris/folders
voorraad food/non-food
voorraad cadeaubonnen
uitgeleend geld
vooruitbetaalde kosten
kruisposten
crediteuren
btw-afdrachten
eigen vermogen

PASSIVA
CREDITEUREN
BTW-AFDRACHTEN

847
1.860

EIGEN VERMOGEN

55.953

58.660

kasgeld penningmeester
huurgarantie is hier op vastgezet
spaarrekening
waarde Microkrediet (gestort 5.000,00 euro)
saldo per 31-12-2014
nog te ontvangen van debiteuren
waarde inventaris en folders
food incl. wijn 1.633/non-food 13.302
aanwezige voorraad
renteloze lening (Veenendaal/Laren&Eemnes)
huur Nieuwstad/KPN januari 2016
150,-- wisselgeld winkel/ uitgifte tegoedbonnen
nog te betalen leveranciers
nog te betalen BTW 4e kwartaal 2015
activa -/- passiva

EXPLOITATIE 2015
BIJDRAGE(N)
giften en donaties
OVERIGE BATEN/INKOMSTEN
rente
subsidie Gemeente Zutphen
verkoop
INKOMSTEN TOTAAL
KOSTEN
HUISVESTING
huur
energie
onderhoud winkel
afschrijving inventaris/folders
verzekeringen
belastingen
kantinekosten
winkelkosten
totaal huisvesting
ORGANISATIE
bestuurskosten
negatieve rente NOVIB
porti-telefoonkosten
kantoorartikelen
administratiekosten
abonnementen
overige (Landelijke Vereniging)
totaal organisatie
OVERIGE KOSTEN
materiaal (inkoop winkel)
transport kosten inkoop
derving/breuk
incourante artikelen
kasverschillen
PR kosten
totaal overige kosten
PERSONEEL
representatie medewerkers
reiskosten medewerkers
cursussen/workshops
totaal personeel
KOSTEN TOTAAL
TEKORT

282

365
0
59.642
60.289

15.201
1.517
1.462
1.148
294
462
217
992
21.293
299
36
775
103
451
216
2.305
4.185
37.240
413
51
199
23
922
38.848
273
120
183
576
64.902
-4.613

Toelichting exploitatie 2015
Inkomsten € 60.289.
Kosten € 64.902.
Tekort van € 4.613
Bezuinigingen zijn, vanwege het bijzondere karakter van de Wereldwinkel, nauwelijks mogelijk.
Een inkomstenverbetering zal voornamelijk moeten komen uit omzetvergroting.
Hiervoor zal veel aandacht besteed moeten worden via promotie van het concept “Wereldwinkel”
De promotie van de Wereldwinkel heeft een plaats gekregen in de "Eerlijke Winkelroute" van Zutphen.
Zutphen, 28 maart 2016.
Antoinetta Hovens-Gommans, penningmeester

