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Voorwoord
Het jaarverslag van De Fairtrade Cadeauwinkel/Wereldwinkel Heiloo ligt voor u. Wij kijken terug
op een mooi winkeljaar. Het was het eerste jaar waarin wij als onafhankelijke winkel zijn
doorgegaan nu we geen lid meer zijn van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Om
aansluiting te vinden bij andere wereldwinkels hebben we regelmatig overleg met andere
wereldwinkels in Noord-Holland. Op deze manier kunnen wij ervaringen uitwisselen en waar
mogelijk samenwerken.
In 2019 bestonden wij 33 jaar, een mooi getal om extra aandacht aan te geven. Wij hebben dit
gedaan door klanten – na besteding van een bepaald bedrag – een mini-kleurenanalyse aan te
bieden. Dit is een leuke, kleurrijke dag geworden.
Door het eerdere samengaan van de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest in de
zgn. BUCH was het afwachten of wij ook in de toekomst koffie en thee mochten blijven leveren.
Na een spannende periode rondom de aanbesteding blijven wij, wel op een andere wijze hierbij
betrokken. Onze collega-Wereldwinkels Castricum en Bergen verzorgen dit nu voor hun
gemeenten. Wij zijn uiteraard verheugd dat de BUCH trouw blijft aan deze fairtrade producten.
In 2019 hebben wij weer veel trouwe én nieuwe klanten mogen begroeten. Ons aanbod van
kunstnijverheid producten vindt goede aftrek en we krijgen enthousiaste reacties. Doordat wij bij
veel producten nu ook een korte beschrijving leveren over product en herkomst, geven wij de
producent meer ‘gezicht’ en klanten stellen deze achtergrondinformatie op prijs. Ook hebben wij
nog steeds een trouwe schare klanten voor Odin-pakketten en/of andere foodproducten.
Zoals gezegd: wij kijken terug op een mooi winkeljaar en dat kunnen wij niet doen zonder de
inzet van onze grote groep vrijwilligers. Velen van hen draaien al jaren mee in onze winkel en
daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
Wij zien u graag weer in onze Fairtrade Cadeauwinkel, dé Wereldwinkel van Heiloo.
Heiloo: https://wereldwinkelheiloo.nl/
Ellen Bakker
Voorzitter

1

Stichting Wereldwinkel Heiloo
De Wereldwinkel heeft de stichtingsvorm wat betekent dat het bestuur autonoom is in het vorm
geven aan het eigen beleid.
Met ingang van 2019 heeft de wereldwinkel het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels opgezegd. In de keuze van ons assortiment conformeren wij ons zo veel
mogelijk aan de richtlijnen van de World Fair Trade Organization (WFTO).
Besloten is voorlopig verder te gaan onder de naam Fairtrade Cadeauwinkel, Wereldwinkel
Heiloo. Wij beraden ons op een nieuwe naam en bijbehorend logo. De Landelijke Vereniging is
inmiddels opgeheven.
De overgebleven wereldwinkels in onze regio hebben een winkel-coördinatoren- en een
voorzittersoverleg opgericht. Wij vinden het belangrijk om onderling contact te onderhouden
aangaande de toekomstige ontwikkelingen van wereldwinkels en andere fairtrade
cadeauwinkels.
Doelstelling
Onze doelstelling wijzigt niet. Wij exploiteren een winkel waarin producten uit
ontwikkelingslanden worden verkocht. Voor de producenten van deze artikelen betekent dit een
regelmatige en eerlijke inkomstenbron waardoor zij een menswaardig bestaan kunnen
opbouwen.
Bestuur
Eind 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:
Ellen Bakker
voorzitter
Paulien Bosch
penningmeester
Joke Ham
secretaris
Annet van den Broek-Tros
winkel-coördinator en vertegenwoordiger werkgroep
kunstnijverheidsartikelen.
Marjon Kaandorp-Groot
inkoop food, inclusief Odin en verzorging grootverbruik.
Hilda Röling-Veldt
coördinator vrijwilligers.
Financieel adviseur voor het bestuur is Peter Kaandorp.
Naast de visiedag in april kwam het bestuur 7 keer in vergadering bijeen.
Tijdens de visiedag is aandacht besteed aan de promotiemiddelen die ons ter beschikking
staan. Zoals o.a. de nieuwe website, de marketing agenda 2019, viering van 33-jarig bestaan
met een mini-kleurenadvies in september en de inrichting van de kerstetalage in samenwerking
met etaleur Machiel Haasbroek.
Ook het kwadrant met de daarin gestelde eisen voor het reilen en zeilen van de winkel nu en in
de toekomst is doorgenomen en waar nodig aangepast. Behalve de bestuursleden waren bij de
visiedag de medewerkers van de etalage en inkoop aanwezig.
Medewerkers
Dankzij het constante aantal medewerkers houden wij de winkel draaiende en hoeven wij onze
openingstijden niet in te perken.
Er zijn voldoende medewerkers die, naast hun winkeldienst, deelnemen aan de verschillende
werkgroepen. Deze houden zich o.a. bezig met het inkopen van food en kunstnijverheid; het
prijzen van de nieuwe artikelen; de verkoop; de etalage en het organiseren van en het
deelnemen aan markten.
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Ook voor de dagelijkse gang van zaken binnen de winkel kunnen wij een beroep doen op onze
medewerkers voor o.a. huishoudelijke taken, verjaardagen en jubilea en het samenstellen van
kerstpakketten en food-boeketjes.
Een medewerkster maakt foto’s van producten, houdt samen met een collega de website en
facebook actueel met de foto’s en gebruikt deze ook voor de flat-screen in de winkel.
In februari heeft een leerling van het Clusius College Castricum 5 dagen stagegelopen.
In oktober hadden we een stagiaire van het Willem Blaeu College Alkmaar.
Dit jaar zijn er twee medewerkers gestopt en is er één nieuwe medewerker bijgekomen.
Eind 2019 hebben wij in totaal 39 vrijwilligers te weten 35 winkelmedewerkers en 4
medewerkers in '-achter de schermen-' functies.
De Vrijwilligersovereenkomst is een vast item bij de aanstelling van nieuwe medewerkers.
Iedere nieuwe medewerker ontvangt een exemplaar van Het Organisatie Document en het
Handboek Vrijwilligers.
Activiteiten voor medewerkers
Jaarlijks wordt er een aantal medewerkersbijeenkomsten georganiseerd.
•

Medewerkers van Mooi Vilt, één van onze leveranciers, lieten ons zien hoe
arbeidsintensief de productie van vilt is. Hiervan worden de mooiste en kleurigste
artikelen gemaakt die wij in de winkel verkopen. We kregen een praktijkles: viltbolletjes
draaien. Daarna kregen de medewerkers de gelegenheid om artikelen uit de
meegebrachte collectie aan te schaffen.

•

De jaarlijkse bijeenkomst in de tuin van Hilda en Theo Röling was een gezellige
bijeenkomst in een prachtige tuin bij heel mooi weer. Onze medewerkers zorgden zelf
weer voor een uitgebreid buffet.

•

Een vertegenwoordiger van de Stichting Wol uit Limmen heeft ons geïnformeerd over
hun activiteiten in Burkina Faso. Dit werd ondersteund door een indrukwekkende film
over hun schoolprojecten en steun aan individuele leerlingen om een vak te leren.

•

Een vertegenwoordiger van Siyabonga, informeerde ons in de winkel over de productie
en collectie van nieuwe kunstnijverheid uit Zuid-Afrika.

•

Dit jaar is voor de tweede keer een kerstborrel voor alle medewerkers georganiseerd in
de winkel. Het was weer een groot succes. Bijna alle medewerkers waren aanwezig en
we pasten allemaal in onze toch niet zo grote winkel.

Een tweemaandelijkse nieuwsbrief houdt de medewerkers op de hoogte van het nieuws uit
en over onze winkel. Na iedere medewerkersbijeenkomst komt een Nieuwsbrief Special uit,
zodat ook afwezige medewerkers op de hoogte worden gesteld van wat besproken is.
Financiële resultaten
Zoals al opgemerkt in het voorwoord was 2019 voor onze winkel een goed jaar. Weliswaar was
onze totale omzet lager dan in 2018, maar die daling zit in de foodproducten, zowel van food uit
de wereldwinkelsector als Odin en in het grootverbruik. Daarentegen was de omzet in de
kunstnijverheidsproducten groter dan die in 2018. En omdat we ons profileren als cadeauwinkel
en we de verkoop van ‘gewone’ foodproducten overlaten aan de supermarkt is dit een logisch
gevolg. Uiteraard blijven we wel speciale foodproducten verkopen, zoals de koffie, niet te koop
in de supermarkt, chocolade en nog een aantal specials.
Voor details omtrent de cijfers zie de bijlagen achterin dit verslag.
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We zouden voor het jaarverslag over 2019 onze jaarcijfers voor het verschijnen van het verslag
laten controleren door de kascommissie. Dit op advies van deze kascommissie bij de jaarcijfers
over 2018. Door alle beperkingen vanwege de Coronacrisis vanaf maart hebben we afgezien
van deze controle. We hopen de draad weer op te pakken met de jaarcijfers over 2020.
Donaties
De volgende projecten werden financieel ondersteund met € 250:

•
•
•
•
•
•

Kerk in Actie: project Mwana Ukundwu: opvang en scholing van kwetsbare kinderen in
Rwanda.
Vastenactie: maandverband voor schoolmeisjes in Burkina Faso (project Stichting WOL)
Eye Care Foundation: helpt blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingsland te
voorkomen en genezen.
Stichting Blessed Generation Nederland: geeft kinderen in Kenia een thuis en goed
onderwijs.
Stichting Simbolica Projecten: voor een scholenproject in Guatemala. Voor € 12,50 kan
een kind een jaar naar school.
Stichting Veldwerk: voor kinderen in Nepal.

De volgende projecten ontvingen een gift van € 500:
• Stichting Caya Cama Equador: De stichting zorgt ervoor dat inheemse kinderen in het
dorp Ayllu Llakta een opleiding kunnen volgen.
• Kinderfonds De MAMAS: hulp aan kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.
Public Relations/Communicatie
Er is een nieuwe website ontworpen en in gebruik genomen. Wij profileren ons voorlopig als
Fairtrade Cadeauwinkel in onze communicatie uitingen.
De nieuwe website wordt door twee van onze medewerkers bijgehouden. Zij krijgen de
gelegenheid indien nodig een cursus Wordpress te volgen.
Er is een schema opgezet voor advertenties in de Uitkijkpost. Overige adverteergelegenheden
worden per keer bekeken.
- Dit jaar is er regelmatig geadverteerd in de Uitkijkpost, soms ondersteund met een
redactioneel artikel. Daarnaast zijn er banners op de website van de Uitkijkpost geplaatst.
- Er is eenmalig een advertentie in "Wat gaan we Doen" geplaatst; een gratis regionaal
magazine.
- Een flatscreen achter de toonbank met regelmatig aangepaste informatie over activiteiten,
en de collectie nieuwe artikelen.
- De regelmatig wisselende expositie in de vitrine in het gemeentehuis.
- Het productinformatie systeem wordt gemoderniseerd en geactualiseerd.
- Een speciaal Kerstetalage ingericht door Machiel Haasbroek.
Onze regelmatig wisselende etalages trekken veel belangstelling; we krijgen er regelmatig
complimenten over van klanten.
Activiteiten naar buiten
• Op 17 maart en 17 november hebben we een marktkraam ingericht in de Heeren van
Limmen op uitnodiging van de Corneliuskerk. Na afloop van de kerkdienst was er veel
belangstelling voor onze food artikelen zoals koffie, chocolade en honing. Dit resulteerde
in een mooi verkoopresultaat.
• Kunstparade in juni: onze etalage met prachtige beelden uit Mexico.
• Op 2 juni en 29 september een Marktkraam in de R.K. Kerk in Egmond aan den Hoef.
• Wervingsartikel voor nieuwe medewerkers in de Nieuwsbrief van Vrouwen van NU.
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• Ook op de Uit & Zo Markt op 7 september is dit wervingsartikel verspreid.
• Op 28 september is ons 33-jarig bestaan gevierd met een Mini-Kleuren Analyse advies
voor klanten die tenminste een bedrag van € 30 besteed hadden in daarin voorafgaande
weken.
• Op 14 december ontvingen wij zilversmid Dambar uit Nepal weer in onze winkel. Ook dit
jaar was er weer veel belangstelling voor zijn prachtige zilveren sieraden.
• De jaarlijkse Kerstmarkt in december in samenwerking met De Buitenkans (GGZ).
• De samenwerking met de Verhalenkamer bij het GGZ is eind van het jaar – op hun
verzoek - beëindigd.
Odin
De Wereldwinkel is uitgiftepunt van biologische groente- en fruitpakketten van Odin.
In 2019 hebben wij een constant aantal van 18 klanten gehad die wekelijks hun Odin groente
en/of fruitpakketten kwamen afhalen.
Goed voor een weekgemiddelde van 18 pakketten!
Stichting Gered Gereedschap
Wereldwinkel Heiloo is al jaren verzamelpunt voor Stichting Gered Gereedschap. De stichting
zet hergebruik van gereedschap in voor economische zelfstandigheid van mensen in
ontwikkelingslanden.
Tot slot
Ook in 2019 werden weer veel activiteiten ondernomen om het reilen en zeilen binnen onze
organisatie te professionaliseren en de winkel onder de aandacht van de inwoners van Heiloo
te brengen.
Het assortiment levensmiddelen neemt continu af ten gevolge van de concurrentie van de grote
supermarkten.
Wij leveren nog steeds koffie aan de BUCH Gemeentehuizen in samenwerking met de
wereldwinkels van Bergen en Castricum.
Het assortiment kunstnijverheid is constant in beweging. Nieuwe importeurs zijn bezig het
WFTO-keurmerk te verwerven hetgeen betekent dat zij nu nog niet 100 % fair trade
gecertificeerd zijn. Wij volgende de ontwikkelingen nauwgezet.
Om ons te blijven onderscheiden als fairtrade cadeauwinkel moeten we ervoor zorgen dat wat
we aanbieden ook zo veel mogelijk gegarandeerd fair trade geproduceerd is. Om te overleven
en vernieuwend te blijven kijken wij ook naar het aanbod duurzame producten die onze
kunstnijverheid collectie uitgebreider en aantrekkelijker maken.
Joke Ham
Secretaris
Mei 2020
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Balans per 31 december 2019
2019
Materiele vaste activa
Berging
Inventaris en inrichting
Refresh 2016

€
€
€
€

1.370
2.190
3.560

2018
€
€
€
€

650
3.943
4.593

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit

€ 77.778

€ 67.511

Voorraden
Winkelvoorraad

€ 16.670

€ 18.172

€
€
€

€

1.947

€

1.947

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
ING bank
ASN bank
Kasgeld
Kadobonnen
Overlopende posten

1.835
1.060
2.895

€
7.385
€ 23.825
€
2.187
€
260
€
327
€ 33.984

€
7.078
€ 40.815
€
695
€
210
€
€ 48.798

€ 134.887

€ 141.021

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal en
bestemmingsreserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Omzetbelasting
Overige schulden

2019

2018

€ 131.295

€ 136.743

€
€
€
€

€
€
€
€

1.287
1.012
1.293
3.592

€ 134.887
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3.014
318
946
4.278

€ 141.021

Exploitatierekening 2019
2019
Omzet
Inkoopwaarde
Marge

€ 62.102
€ 40.064

€
€
€
€
€
€

€ 1.755
€0
€ 1.035

€ 1.755

€ 23.073

€ 22.580

9.881
1.852
3.624
8.472
394
2.068

Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

Saldo

€ 20.825

€ 648
€ 387

Marge minus kosten plus overige opbrengsten

Bijzondere lasten
Besteding der middelen (giften)

€ 63.798
€ 42.973
€ 22.037

Overige opbrengsten
Provisie Odin/duintuin
Fee van Duijnen

Kosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Kosten t.b.v. medewerkers
Verkoopkosten
Overige kosten
Afschrijvingen

2018

€
€
€
€
€
€

9.154
1.754
3.387
10.059
469
1.969

€ 26.292

€ 26.792

-€ 3.219

-€ 4.212

€ 278

€ 266

-€ 2.941

-€ 3.946

€0
€ 2.500

€ 776
€ 2.500
€ 2.500
-€ 5.442

€ 3.276
-€ 7.222
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