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Jaarverslag

Stichting Wereldwinkel
Elburg

Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de stichting Wereldwinkel Elburg over het jaar 2015. In het
jaarverslag willen we een overzicht geven van een aantal gebeurtenissen en cijfers over het
afgelopen jaar.
Wij wensen jullie veel plezier bij het lezen van dit verslag. Mocht dit aanleiding zijn tot vragen
neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

DOELSTELLING WERELDWINKEL
Doel is om door middel van verkoop van producten uit de derde
wereld, voor een eerlijke prijs, te komen tot een rechtvaardige
samenleving in de wereld. Door een eerlijke prijs te betalen,
ondersteunen we de kleine producenten in hun strijd voor een
rechtvaardig bestaan.

VRIJWILLIGERS
Dankzij de inzet van vele uren door onze vrijwilligers, in winkeldienst, inkoop, rooster maken,
schoonmaken, bestuurstaken en wat al niet, is het mogelijk de winkel te laten draaien. Het is
het afgelopen jaar er niet makkelijker op geworden om alle winkeldiensten te bezetten. Maar
door oproepen via de mail bleek vrijwel in alle gevallen het mogelijk de winkel open te
hebben en houden. Ook voor de diverse activiteiten konden we steeds een oproep doen
voor assistentie. Voor markten, fair en ook bijvoorbeeld voor 2 januari 2016 toen we het
nieuwe jaar begonnen met de voorraadtelling van eind 2015.
STICHTING WERELDWINKEL ELBURG
Akte van oprichting
Vestigingsadres

:
:

Adres bestuur

:

Inschrijving K.V.K.
:
Fiscaalnr. ANBI/BTW :

24 november 1983
Vischpoortstraat 32
8081 ER Elburg
0525 – 68 00 19
Hanzestraat 3
8081 TN Elburg
080 73379
8060.46.181
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BESTUUR
Het bestuur van de W.W. Elburg bestaat eind 2015 uit:
Jurrie Roossien (voorzitter)
Anky Luinenburg (secretaris)
André Janssen (penningmeester)
Nelly de Vries (inkoop non food)
Vacature

aftredend juni 2018
aftredend januari 2020
aftredend oktober 2018
aftredend december 2020
aftredend -

INKOPEN
Anja Roossien, Nelly de Vries en Anna van Prooijen vormen de inkoopgroep non food.
Janny Hoeve regelt de food-inkopen. Enkele medewerkers hebben specifieke taken op zich
genomen zoals de kaartinkoop en het beheer van de wierook. Bertha Vlieger verzorgt de
maandelijkse nieuwsbrief en het lief en leed en Liesbeth Zuijderduijn maakt de roosters.

LANDELIJKE VERENIGING VAN WERELDWINKELS / INKOOP
Er is het afgelopen jaar het een en ander veranderd in de inkoop. De food wordt nu geleverd
door Fair Trade Services uit Den Helder. De eerste ervaringen zijn op een incident na goed.
Ze leveren in kleinere hoeveelheden, wat voor het bestellen wel zo makkelijk is. Verder
betrekken we food van Cerro Azul (vooral de koffie) en van Barbosa Fair Trade voor de Tony
Chocolonely. De non-food komt voor een groot deel van het Centrum Mondiaal en Fair
Plaza, beiden in Culemborg, waar veel leveranciers vertegenwoordigd zijn.
De Ondersteuningsfee (3,5 % van de omzet) wordt geïnd door de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkel. De Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen beheert de
cadeaubonnen. Deze situatie moet zorgen voor een stabiel beheer van beide fondsen.
Afvaardigingen van het bestuur hebben in het afgelopen jaar een aantal keren de
regiovergaderingen van de LVVW bezocht. Hier wordt nog hard gewerkt aan een nieuwe
structuur en werkwijze.
WERELDWINKELS IN DE OMGEVING
In het afgelopen jaar is er contact geweest met het bestuur van de winkel in ’t Harde.
Concrete plannen zijn er nog niet uit voortgevloeid. Bij het bestuur in ’t Harde zijn ook grote
zorgen over de mogelijkheden van vestiging in het nieuw te bouwen winkelcentrum.
Helaas hebben de collega’s van de winkel in Nunspeet moeten besluiten de winkel te sluiten.
Men bleek niet in staat om een gezonde exploitatie te realiseren.
(In 2016 werd bekend dat ook de winkel in Wezep gaat sluiten wegens een te hoge huur
voor het pand).

3

Financieel Jaarverslag
Er is in 2015 een verbetering in zowel de omzet, als in het resultaat te zien. De omzet steeg
met ruim 7 % terwijl het resultaat ook verbeterde met bijna elfhonderd euro. Helaas is de
omzet nog niet voldoende om alle kosten te dekken. Maar met een omzet stijging van
ongeveer vier duizend euro zouden we weer quitte kunnen spelen. We zouden dan op een
omzet uitkomen van rond de € 40.000,- Op zich is dat niet onhaalbaar; in de jaren 2007 t/m
2012 zaten we boven deze omzet. De kosten van de verbouwing hebben we dit jaar ineens
in de exploitatie meegenomen. Hiermee schuiven we geen kosten naar de toekomst. De
verbouwing kon geheel uit eigen middelen worden betaald.

Balans per 31 december in euro’s
31-dec-14
Inventaris

31-dec-15
-

31-dec-14
- Eigen vermogen

30.864,81

27.224,34

2.268,90

2.268,90

-403,95

-841,28

-

150,97

330,00

360,00

-

27,65

552,23

695,54

-

-

-

-

33.611,99

29.886,12

Waarborgsom huur

226,89

226,89 Voorziening voorraad

Kas

322,90

200,55 Certificaten / leningen

Rabobank

3.036,06

2.456,33 Crediteuren

Rabobank Spaarrekening

8.600,12

5.500,00 Nog te betalen kosten
Waardebonnen
1.016,75 medewerkers

Debiteuren

502,94

Voorraad
Nog te ontvangen LVW
bonnen

19.626,66

Nog te ontvangen rente

-

Nog te ontv. Fee 2014
Kruisposten
Totaal balans debet

815,00

19.206,69 Nog te bet. Fee 2015
1.000,00 Omzetbelasting
22,95

421,42
60,00
33.611,99

31-dec-15

255,96
29.886,12 Totaal balans credit

Enkele getallen over de verkopen in de winkel. Op maandag 30 november werd er voor € 1,39
verkocht: de laagste omzet. Zaterdag 7 februari (heropening) was de dag met de hoogste omzet
(buiten markten etc.). Van alle omzet wordt ruim 55 % met pin betaald.
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Resultaten overzicht
Onderdeel

Resultaat 2014

Resultaat 2015

Verschil

Totaal omzet

32.623,54

35.062,45

2.438.91

Totaal donaties / rente

70,35

121,56

51,21

Totaal inkopen

-22.250.77

-23.779,79

-1.529,02

Brutowinst

10.443,12

11.404,11

961,10

Bruto winst in %

32,01%

32,53%

Totaal huisvestingskosten

-8.357,75

8.392,53

-34.78

Totaal verkoopkosten

-2.798,35

-2421,48

376,87

Totaal algemene kosten

-1.508,69

-1.713,52

-204.83

Netto winst

-2.221,67

-1.123.31

1.098,36

Totaal afschrijvingskosten

0,00

0,00

0,00

Bedrijfsresultaat

-2.221,67

-1.123.31

1.098,36

Netto resultaat in %

-6,81%

-3,21%

Verbouwingskosten

-2.517,16

Resultaat 2015

-3.640,47

De etalage bij het Botterweekend.
De scheepjes waren echter zo verkocht.
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Overzicht ontwikkelingen
Het bestuur van de stichting heeft zich met diverse zaken bezig mogen houden, naast de directe
gang van zaken in de winkel. Een zeker niet complete opsomming:

De grootste en belangrijkste gebeurtenis was natuurlijk de verbouwing van de winkel. Eind januari
sloot de winkel en werd de goederen en veel
stellingmateriaal overgebracht naar de winkel aan de
overzijde. Op maandag ging het schilderen en klussen
van start. Met inzet van veel vrijwilligers kreeg de
winkel nieuwe kleuren en werd tegelijkertijd een deel
van de elektrische installatie vervangen, wat ook nog
eens een stukje extra veiligheid, maar vooral ook
gemak oplevert. Aan het einde van de tweede week
kon de herinrichting weer beginnen zodat op zaterdag
7 februari de winkel kon worden heropend door
burgemeester De Lange en zijn echtgenote.
Veel van de vrijwilligers, maar ook een aantal
“vaste “ klanten en afvaardigingen van collega
winkels en de Landelijke Vereniging zagen de
burgemeester de achterwand onthullen waarop
de woorden Fair Trade Food & Gifts staan
geschilderd.
De eerste zaterdag was gelijk al goed voor een
gemiddelde week omzet.

Ook in 2015 zijn er twee activiteiten geweest in
samenwerking met Museum Elburg en / of in dat
Museum. Eind april was er een Fair waar we ook nu
weer mooie spullen konden laten zien en verkopen.
Opnieuw met inzet van veel vrijwilligers en
onderleiding van o.a. Anna van Prooijen en Nelly de
Vries konden we in de Trouwzaal goed voor de dag
komen. In september was er een soort gelijk
evenement i.s.m. met Mona Lisa. Ook hier veel
belangstelling, mede dankzij het feit dat er een
wandeltocht eindigde in de Museumtuin.
Ook dit jaar stonden we weer met onze stand op de Bottermarkt. Jolanda Sjerp had weer de
supervisie en in groepjes van twee werd de kraam bemand (met vrouwen). Verder stonden enkele
medewerkers op Biddag en Dankdag met voornamelijk Food producten in de hal van de
Ichthuskerk. De kerk waarvan uit onze winkel ooit is ontstaan. Met producten voor de Voedselbank
en een passende aanbieding werd op beide dagen een mooie omzet gehaald.
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Ook bijzonder was de markt in het Lambert Franckens onderdeel van de Nuborgh. Medewerkers
konden met muntjes als “Kerstpakket” hun aankopen doen. Een succesvolle markt met bijna
achthonderd euro omzet. Jurrie en Anna Roossien zorgden voor driehonderd euro omzet in juni bij
Yes in The Garden.

Voor het evenement Kerst in de Vesting werd contact
opgenomen met de buren/winkeliers in ons stukje
Vischpoortstraat. Met een gezamenlijke aankleding werd
voorkomen, dat wij een stukje doorloopstraat zijn. Voor
onze winkels stond een lapjesboom, waaraan velen een
wens ophingen. Overigens deden we ook dit jaar weer
mee met de verschillende acties en activiteiten van de
Winkelvesting Elburg. Jurrie Roossien en André Janssen
bezochten de vergaderingen van de WVE.

Voor Moederdag (9 mei) werd er extra aandacht
besteed aan producten uit Nepal. Dit n.a.v. een
oproep van Sari i.v.m. de aardbeving, die dit land
trof in 2015. De verschillende producten vonden
gretig aftrek. Bovendien ging 20 % van de omzet
naar het goede doel via Sari. Totaal konden we €
87,- overmaken.

Deze opsomming is niet compleet, maar het geeft
een indruk van onze activiteiten. Deze worden
steeds vol enthousiasme gedragen door de
vrijwilligers, zonder wie dit allemaal anders niet
mogelijk zou zijn.
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