JAARVERSLAG 2020

EERLIJK & WERELDS – JAARVERSLAG 2020

Voorwoord

Het jaarverslag van Eerlijk & Werelds (voorheen Wereldwinkel Heiloo) ligt voor u.
Met goede voornemens en ideeën waren wij het nieuwe jaar begonnen. Wie had toen kunnen
bedenken dat we medio maart te maken zouden krijgen met de gevolgen van wat inmiddels een
wereldwijde pandemie is. De rest van het jaar heeft in het teken van maatregelen rondom
Covid-19 gestaan en dat heeft zijn weerslag gehad: niet alleen op de omzet van onze winkel
maar ook op onze vrijwilligers. Na eerst gedeeltelijk open te zijn gebleven, is – na een volledig
verplichte sluitingsperiode – weer gestart met beperkte openingstijden. Het was te merken dat
onze klanten en onze vrijwilligers hier in eerste instantie huiverig tegenover stonden. Wij
hebben onze vrijwilligers uiteraard de keus gelaten om nog wel of (even) niet meer een
winkeldienst te draaien.
De naamswijziging naar Eerlijk & Werelds in september is dan ook zonder feestelijke omlijsting
ingevoerd. De nieuwe naam doet recht aan waar wij voor staan: het verkopen van eerlijke (en
duurzame) producten die grotendeels worden geproduceerd in ontwikkelingslanden wereldwijd.
Van verschillende kanten zijn wij gecomplimenteerd met deze naam en inmiddels is deze
volledig ingeburgerd.
Net als voor alle ondernemers was 2020 ook voor ons een heel bijzonder jaar en naar
verwachting zal 2021 dat ook zijn. Ondanks een lagere omzet zijn wij blij dat een trouwe
klantenschare - en ook nieuwe klanten - ons nog steeds weet te vinden. Daardoor zijn wij toch
weer in de gelegenheid geweest om een aantal mooie donaties te doen.
Dankzij onze vrijwilligers was het mogelijk om de winkel draaiende te houden.
Wij zien u graag bij Eerlijk & Werelds.
Namens het bestuur,
Ellen Bakker
Mei 2021
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Eerlijk & Werelds v/h (Stichting) Wereldwinkel Heiloo
Dit jaar stond in het teken van de naamsverandering.
Na lang wikken en wegen is besloten de naam Wereldwinkel los te laten en voor een andere
naam en meer eigentijdse uitstraling te kiezen.
Uiteindelijk is als handelsnaam gekozen voor Eerlijk & Werelds.
De juridische vorm van de Stichting is niet gewijzigd en de statutaire naam blijft ongewijzigd:
Stichting Wereldwinkel Heiloo.
Het bestuur is autonoom in het vorm geven aan het eigen beleid.
Doelstelling
Ook onze doelstelling wijzigt niet door de naamswijziging. In de keuze van ons assortiment
conformeren wij ons zo veel mogelijk aan de richtlijnen van de World Fair Trade Organization
(WFTO).
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.
Wij nemen deel aan het coördinatoren- en voorzittersoverleg van wereldwinkels in onze regio.
Het is belangrijk om onderling contact te houden over de ontwikkelingen van wereldwinkels en
andere verkopers van fairtrade en duurzame artikelen.
Door de verplichte sluiting ten gevolge van Covid-19 staat het water collega winkeliers aan de
lippen.
Ook onze leveranciers hebben het moeilijk ten gevolge van de pandemie in hun land. Zij
moeten sluiten en personeel ontslaan. Transporten zijn vertraagd of geannuleerd. De
toelevering van nieuwe producten stagneert.
Bestuur
Het bestuur is 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.
Het bestuur kwam 8 keer in vergadering bijeen, uiteraard met inachtneming van de
voorschriften van het RIVM. De jaarlijkse visie dag in april heeft i.v.m. de Covid-19 beperkingen
niet plaats gevonden.
Medewerkers
De werkzaamheden van de medewerkers werden aangepast. Gezien de hoge gemiddelde
leeftijd en de voorschriften die ons door het RIVM en de overheid werden opgelegd heeft zeker
50 % van onze medewerkers uit voorzorg tegen besmetting met het coronavirus in het
afgelopen jaar niet in de winkel gestaan. De winkel was dan ook lang geheel of gedeeltelijk
gesloten.
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Om toch enige middagen open te kunnen zijn, is er - geheel volgens de RIVM voorschriften plexiglas aangebracht rond de toonbank, een in- en uit route aangegeven en desinfecterende
spray bij de ingang neergezet. Er werden maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel toegelaten.
Indien nodig werden mondkapjes ter beschikking gesteld.
Naarmate er meer ruimte kwam wat betreft openingstijden meldden zich ook meer
medewerkers om aan het werk te gaan. De openingstijden werden steeds aangepast op onze
website en winkeldeur.
Vanaf maart 2020 is er hoofdzakelijk digitaal ingekocht. Degene die de inkopen gedaan had
zorgde zelf voor het prijzen van de nieuwe artikelen, om onderlinge contacten te beperken.
Om een leverancier te ondersteunen is een contract getekend voor vooruitbetaling van op
termijn te leveren goederen.
De etalage werd vaker gewijzigd om klanten te prikkelen zonder winkelbezoek aankopen te
doen. Dit betekende ook meer werk aan het actueel houden van onze website en
Facebookpagina door onze pr-medewerksters: er zijn vaak foto’s gemaakt van nieuwe artikelen
die met de prijsvermelding gepubliceerd zijn.
We hebben begin dit jaar een nieuwe kassa in gebruik genomen. De winkelsluiting stelde ons in
staat om in de winkel e.e.a. te reorganiseren, te onderhouden en op te ruimen. Er is een nieuwe
cd-speler en een nieuwe telefoon aangeschaft. De rommelschuur werd door enkele
medewerkers flink onderhanden genomen. Planken zijn beter bevestigd en overbodige spullen
zijn naar de milieustraat gebracht.
Per 31-12-2020 hadden wij 37 medewerkers waarvan er 32 in de winkel staan en 5 andere
functies vervullen zoals o.a.: voorzitter, penningmeester en PR.
Door beperkingen ten gevolge van Covid-19 zijn er 3 medewerkers gestopt met winkeldiensten,
waarvan 2 dit ook hebben gedaan vanwege hun leeftijd.
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
Ten gevolge van Covid-19 werden de twee informatieve medewerkersbijeenkomsten in voorjaar
en najaar geannuleerd. De informele zomer bijeenkomst in juli in de tuin van Hilda en Theo
Röling is wel doorgegaan. Door tijdelijke verruiming van de maatregelen konden we op gepaste
afstand bij elkaar komen.
Met Pasen ontving iedere medewerker een kaart van het bestuur als hart onder de riem. Hierop
kwamen veel spontane reacties.
In plaats van de kerstborrel in december heeft iedere medewerker de kerstattentie per brief
ontvangen met een persoonlijke wens van het bestuur.
De ‘rond-de-tafel’-gesprekken met de medewerkers moesten ook worden geannuleerd. Wij
hopen dat deze in 2021 wel plaats kunnen vinden.
Om contact met de medewerkers te houden is iedere 4 weken per e-mail een Nieuwsbrief
rondgestuurd. Met onder andere een kort verslag van de gang van zaken in de winkel en vooral
de omzetcijfers die er dit jaar natuurlijk heel anders uitzien dat in het vorige boekjaar.
Belangrijk was ook de medewerkers op de hoogte te houden van de procedure inzake de
naamsverandering en daarbij behorende nieuwe communicatiedragers in de nieuwe kleur en
uitstraling.
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Financiële resultaten
Ten gevolge van de (gedeeltelijke) winkelsluiting gedurende het grootste deel van het jaar zijn
de omzetcijfers met ruim een derde teruggelopen ten opzichte van 2019.
Door alle beperkingen vanwege Covid-19 vanaf maart hebben we geen bijeenkomst met de
kascommissie gehad voor het controleren van de gegevens uit het jaar 2019. Ook dit jaar was
er geen afspraak met de kascommissie voor het verschijnen van dit jaarverslag. Mogelijk dat we
later dit jaar alsnog een bijeenkomst organiseren om de gegevens uit 2020 te bespreken. We
willen in ieder geval de draad weer oppakken met een controle van de financiële gegevens over
2021 voor publicatie van het jaarverslag.
Besloten is met ingang van september - bij de naamsverandering – met eigen cadeaubonnen te
gaan werken.
Donaties
De volgende projecten werden financieel ondersteund met een bedrag van € 350,-:
•
•

Stichting WOL: eenmalige gift (februari 2020) voor aanschaf van een startset voor een
jongere die deelneemt aan het project ter promotie van beroepsonderwijs in Burkina
Faso.
Stichting WOL: jaarlijkse bijdrage aan het Scholieren en Studenten fonds. Met onze
steun kan Latifatou Naba Relwendé Ouédraogo een opleiding tot naaister volgen bij het
Onderwijscomplex Zoodo in de provinciehoofdstad Ouahigouya in Burkina Faso.

De volgende projecten ontvingen een gift van € 250,-:
•
•

Barbosa Fair Trade: “We hebben 30 families geadopteerd die wij tijdens de lockdown in
Brazilië wekelijks een voedselpakket, een zogenaamde cesta basica, van 15 euro geven
waarmee zij 1 week eten hebben.” Van onze kant een bijdrage voor dit werk.
Stichting Simbolica projecten: voor Project voor Corona noodhulp in Guatemala.

Tot slot is het overgebleven bedrag van € 1550,- met € 50,- vermeerderd en verdeeld onder
onderstaande 6 doelen. Zij ontvingen een gift van € 225,-:
•
•
•
•
•
•

Stichting Jalihal: project Een Miljoen Bomen, aanplant bomen in het werkgebied in India
Caya Cama Equador: t.b.v. opleidingen voor kinderen in Ayllu Llaktha
Gered Gereedschap: voor verschepingen van gereedschap
Stichting Veldwerk: voor kinderen in Nepal
Kinderfonds Mamas: verleent hulp aan kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika
Blessed Generation: zorgt voor huisvesting en onderwijs aan kinderen in Kenia

De keuze voor deze 6 projecten is in overleg met onze vrijwilligers gemaakt.
Public Relations/Communicatie
Om de nieuwe naam en uitstraling goed over het voetlicht te brengen is achter de schermen
druk gewerkt aan de productie van een nieuw logo en bijbehorende communicatiedragers.
Hiervoor werkten wij samen met ontwerpbureau Thesign uit Heerhugowaard. Wij zijn met hen in
contact gekomen via "De Waaier", een platform dat bedrijven en maatschappelijke organisaties
in onze regio bij elkaar brengt om te kijken of er een "match" kan worden gemaakt tussen
partijen.
Naast het nieuwe logo zijn ook vlaggen, stoep- en gevelbord, visitekaartjes, posters, en
advertenties ontworpen. De gevel van ons winkelpand is in de nieuwe kleuren aangepast.
Ook het uiterlijk van onze website en Facebookpagina zijn aangepast. Een nieuwe
domeinnaam https://eerlijkenwerelds.nl/ is geregistreerd. Registratie van de nieuwe naam bij de
Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden en leveranciers zijn geïnformeerd.

4

De presentatie van onze nieuwe naam en huisstijl eind september is uiteraard ondersteund
door een persbericht, een advertentiecampagne in de Uitkijkpost en een speciale
feestaanbieding van sjaals en kettingen.
Hiervoor is in oktober wekelijks geadverteerd in de Uitkijkpost ondersteund door een
redactioneel artikel en z.g. digitale banners.
Overige promotie naar buiten toe:
- We plaatsten een advertentie in een nieuw magazine "Zin-in".
- Regelmatig wisselende expositie in de vitrine in het gemeentehuis.
- Een aantrekkelijk door onze eigen etalage medewerkers ingerichte kerstetalage.
- Melding op een digitaal reclame bord van de gemeente in november.
Activiteiten naar buiten
• De voorzitter bezocht de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Heiloo.
• Leden van de inkoopgroep namen deel aan het winkel-coördinatoren overleg met
andere wereldwinkels uit de regio.
• In februari hebben bestuursleden en pr-medewerkers een workshop Website promoten
van Marco Leesberg bijgewoond. Het contact werd gelegd via "De Waaier".
• We zamelden brillen in voor de Stichting Sawasdee in Cambodja.
• De geplande deelname aan diverse markten ging niet door vanwege Covid-19.
Odin
Eerlijk & Werelds is uitgiftepunt van biologische groente- en fruitpakketten van Odin.
Dankzij enthousiaste medewerkers zijn wij erin geslaagd om alleen de dinsdagmiddagen open
te zijn om de continuïteit voor de Odin klanten te bewaren.
Met de totale Lock-down in december zijn de Odin abonnementen bij klanten aan huis bezorgd.
In 2020 hadden we een constant aantal van 19 klanten die wekelijks hun Odin groente en/of
fruitpakketten af kwamen halen. In dit Covid-19 jaar waren veel van onze klanten thuis.
Dat is uiteindelijk goed voor een weekgemiddelde van 21 pakketten.
Stichting Gered Gereedschap
Onze winkel is al jaren verzamelpunt voor Stichting Gered Gereedschap. De stichting zet
hergebruik van gereedschap in voor economische zelfstandigheid van mensen in
ontwikkelingslanden.
Tot slot
2020 was een bijzonder jaar. Tussen alle Covid-19 restricties door is het dankzij de inzet van
veel medewerkers toch gelukt de metamorfose in verband met de nieuwe naam te realiseren.
Ook lukte het de winkel onder de strikte voorwaarden open te houden en zodoende toch nog
een leuke omzet te genereren.
Het assortiment kunstnijverheid is constant in beweging. Nieuwe importeurs zijn bezig het
WFTO-keurmerk te verwerven. Zolang zij nog niet 100 % fairtrade gecertificeerd zijn is het dus
zaak de vinger aan de pols te houden met betrekking tot deze ontwikkelingen.
Hierover is intensief contact met mede wereldwinkels. Een groter aanbod van kunstnijverheid
door gecertificeerde leveranciers stelt ons in staat vernieuwend te blijven met een aantrekkelijke
en uitgebreide kunstnijverheid collectie.

Joke Ham
Secretaris
Mei 2021

5

6

Liquide middelen
ING bank
ASN bank
Kasgeld
Kadobonnen
Overlopende posten

Vorderingen
Debiteuren
Omzetbelasting
Overige vorderingen

€ 134.887

1.060
2.895

€
€

€ 120.184

1.835

€

€ 16.670

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

842
166
1.251
2.259

1.370
2.190
3.560

€ 77.778

€
€
€
€

2019

€
8.015
€
9.325
€
2.200
€
€
€ 19.540

€
€
€
€

€ 19.119

Voorraden
Winkelvoorraad

1.050
438
1.488

€ 77.778

€
€
€
€

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit

Materiele vaste activa
Berging
Inventaris en inrichting
Refresh 2016

2020

Kortlopende schulden
Crediteuren
Omzetbelasting
Overige schulden

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal en
bestemmingsreserve

Balans per 31 december 2020

886
1.750
2.636

€ 120.184

€
€
€
€

€ 117.548

2020

1.287
1.012
1.293
3.592

€ 134.887

€
€
€
€

€ 131.295

2019
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Saldo

Bijzondere lasten
Besteding der middelen (giften)

2.550

€ -11.197

Exploitatieresultaat

€ 2.550
€ -13.747

-

€

Financiële baten en lasten

€ 27.735
€ -11.197

€
€

1.746

€ 16.539

€

€ 14.793

Marge minus kosten plus overige opbrengsten

€ 9.711
€ 1.894
€ 2.326
€ 11.295
€
438
€ 2.072

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

1.297
450

€
€

€ 40.826
€ 26.033

Overige opbrengsten
Provisie Odin
Fee van Duijnen

Omzet verkoop Eerlijk & Werelds
Inkoopwaarde
Marge

2020

Exploitatierekening 2020

€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

2.500

9.881
1.852
3.624
8.472
394
2.068

648
387

€ 62.149
€ 40.117

1.035

278

€ 2.500
€ -5.447

€ -2.947

€

€ -3.225

€ 26.292

€ 23.067

€

€ 22.032

2019

