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Jaarverslag

Stichting Wereldwinkel
Elburg

Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag van de stichting Wereldwinkel Elburg over het jaar 2016. 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. Gelukkig zagen we een kleine uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Ook
voor de diverse activiteiten konden we steeds een oproep doen voor assistentie. Voor
markten, fair en ook bijvoorbeeld voor 31 december 2016 toen we het jaar afsloten met een
supersnelle voorraadtelling.
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 2016 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 (Will van Veen) en het beheer van de wierook Mineke van
Ringelesteijn). 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.
Helaas kwamen er het afgelopen jaar
alarmerende berichten over de financiël
positie van de stichting, die de
cadeaubonnen beheert. Zij zijn momenteel niet in staat alle uitbetalingen te doen. Door het
bestuur van die stichting wordt gewerkt aan een oplossing, waarbij een deel van de
vordering van onze winkel kan worden omgezet in een tegoed als basis voor inkopen per
een aantal geselecteerde leveranciers. Een en ander moet in het eerste kwartaal van 2017
zijn beslag krijgen. In totaal hebben wij een vordering van bijna € 1.400,-
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WERELDWINKELS IN DE OMGEVING
In het verslagjaar is ook de winkel in ’t Harde gesloten, nadat eerder al bekend was, dat de
winkels in Nunspeet en Wezep hun deuren moesten sluiten. De meest nabije winkels zijn nu
in Dronten, Harderwijk, Epe en Zwolle. Hoewel het niet onze opzet was, zijn enkele klanten
vanuit de gesloten winkels in Elburg terecht gekomen.

EIGEN WEBSITE
In het voorjaar van 2016 werd een
eigen website in gebruik
genomen.
De bedoeling is zo vele mogelijk
eigen informatie op de website
weer te geven, zoals de
verschillende fairs, maar ook
andere evenementen en nieuwe
producten. Ook het jaarverslag en
de ANBI verklaring zijn op de
website te zien. Het adres is
www.wereldwinkelelburg.nl
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Financieel Jaarverslag
Er is in 2016 een vrijwel gelijke omzet te zien als in 2015, maar een daling in de
winkelomzet. Verder is het resultaat aanzienlijk verslechterd. Er is bijna € 2.500,- minder
resultaat Opvallend in de winkelverkopen is de daling van de omzet van de non-food
artikelen (min 2.277,-) tegen een stijging van de food (plus 1.395,-). Uitgaande van de
voorraadtelling op 31 december is ook de voorraad afgenomen.

Balans per 31 december in euro’s
31-dec-15
Inventaris
Waarborgsom
huur

226,89

Kas

200,55

Rabobank
Rabobank
Spaarrekening
Debiteuren
Voorraad
Nog te
ontvangen
LVW bonnen
Te ontv.
Rente
Kruisposten
Totaal balans
debet

31-dec15

31-dec-16
-

Eigen
- vermogen
Voorziening
226,89 voorraad
Certificaten /
296,45 leningen

31-dec16

27.224,34 23.640,48
2.268,90

2.268,90

841,28-

280,90-

150,97

216,60

1.016,75
19.206,69

4.548,50 Crediteuren
Nog te betalen
3.500,00 kosten
Waardebonnen
406,79 medewerkers
17.203,17 Nog te bet. Fee

360,00
27,65

647,50
82,77

1.000,00

765,00 Omzetbelasting

695,54

446,99

-

-

2.456,33
5.500,00

22,95
255,96
29.886,12

75,54
Totaal balans
27.022,34 credit

29.886,12 27.022,34

Enkele getallen over de verkopen in de winkel. Op maandag 1 februari werd er niets verkocht: de
laagste omzet. Zaterdag 1 april (Fair in museum) was de dag met de hoogste omzet Van alle omzet
wordt ruim 60 % met pin betaald.
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Resultaten overzicht
Onderdeel
Totaal omzet

Resultaat
2015
35.062,45

Resultaat
2016
34.864,57

Verschil
-197,88

Totaal donaties / rente

121,56

-

-121,56

Totaal inkopen

23.779,79-

25.325,14-

-1.545,35

Brutowinst

11.404,22

9.539,43

-1.864,79

Bruto winst in %

32,53%

27,36%

Totaal huisvestingskosten

8.392,53-

8.474,40-

-81,87

Totaal verkoopkosten

2.421,48-

2.560,50-

-139,02

Totaal algemene kosten

1.713,52-

2.088,39-

-374,87

Netto winst
Totaal afschrijvingskosten

1.123,31-

3.583,86-

-2.460,55
-

Bedrijfsresultaat

1.123,31-

3.583,86-

-2.460,55

Netto resultaat in %
Verbouwingskosten

-3,20%
-2.517,16

-10,28%

Resultaat 2015

3.640,47-

3.583,86-

6

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:

Ook in 2016 zijn er twee activiteiten geweest in samenwerking met Museum Elburg en / of in dat
Museum. Begin april was er een Fair waar we ook
nu weer mooie spullen konden laten zien en
verkopen. Opnieuw met inzet van veel vrijwilligers en
onder leiding 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).
Ondanks hun inzet nam de omzet op de Bottermarkt zodanig
af en liepen de kosten de laatste jaren op, zodat het bestuur
heeft besloten om vanaf 2017 niet meer op dit evenement een
plaats in te nemen. Verder stonden enkele medewerkers op
Biddag en Dankdag met voornamelijk Food producten in de
hal van de Ichthuskerk.

Ook bijzonder was de
Nuborgh. Medewerkers
aankopen doen. Door een
voor ons helaas een stuk
(extra) omzet.

markt in het Oostenlicht onderdeel van de
konden met muntjes als “Kerstpakket” hun
groter aantal aanbieders was de omzet
kleiner, maar toch altijd nog een mooie
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Voor het evenement Kerst in de Vesting werd weer
samengewerkt met de collega winkeliers in het laatste
stukje Vischpoortstraat. Dit leverde weer veel complimenten
op voor de aankleding en aanpak met elkaar.

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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