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1. Voorwoord

Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar
2010. Niet alleen een financieel verslag, maar ook wordt inhoudelijk ingegaan op het reilen en
zeilen van de Wereldwinkel. Het verslag is bedoeld voor iedereen, die op één of andere manier
betrokken is bij onze Wereldwinkel.

2010  was  het  jaar,  waarin  wij  mede  als  gevolg  van  verminderde  winkelomzet  (slechte
bereikbaarheid door straatwerk) en een teruglopende winkelverkoop in het vierde kwartaal de
omzet  hebben  zien  dalen  met  6%.  Alle  andere  verkopen  scoorden  goed,  maar  konden  de
terugloop van de winkel niet opvangen. Naast onze prachtige winkel zijn er gelukkig ook andere
activiteiten,  die  gerund  worden  door  onze  toegewijde  medewerkers.  We  kunnen  gelukkig
tevreden zijn op het totaal resultaat. 

Eind 2010 is  de kick-off gegeven voor Millenniumgemeente  Bergen.  Eén van de thema’s  is
bewust consumeren met duurzame en eerlijke producten. En het is hier dat wij als Wereldwinkel
een belangrijke bijdrage gaan leveren om dat thema uit te dragen in de gemeente Bergen.

Namens het bestuur van Stichting Wereldwinkel Bergen,
Bert Toet, voorzitter

2. Doelstelling

FairTrade producten verkopen uit een derdewereldland betekent dat: 
 de  producent  een  eerlijke  prijs  voor  zijn  producten  krijgt,  waardoor  armoede  wordt

bestreden, kinderen naar school kunnen en toegang wordt verkregen tot gezondheidszorg
 de productie op een verantwoorde wijze geschiedt, geen kinderarbeid, met gelijke rechten

voor vrouwen en met ontzag voor het milieu
 de producenten geholpen worden met productontwikkeling en marketing
 er sprake is van een langdurige relatie tussen importeur en producent
Wereldwinkel Bergen koopt haar producten in bij de gecertificeerde importeurs in Culemborg. 

3. Organisatie

Wereldwinkel Bergen is een stichting met een autonoom bestuur, dat zelf het beleid vorm kan
geven. Wereldwinkel Bergen is ook lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Dit
betekent, dat wij ons conformeren aan de besluiten, die in de Verenigingsraad genomen worden.

Het bestuur bestaat per 31 december 2010 uit:
Bert Toet, voorzitter
Petra Wester, secretaris
Gerard Schaft, penningmeester
Loes de Geus, coördinator winkel/inkoop.

Begin  2010 is  Gerard Schaft  toegetreden tot  het  bestuur  als  penningmeester.  Petra  heeft  het
penningmeesterschap  aan  Gerard  overgedragen  en  vervolgens  het  secretariaat  van  Loes
overgenomen.  Eind  2010  hebben  Margreet  Bilars  en  Cees  Balk  zich  teruggetrokken  uit  het
bestuur. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Margreet. Loes zal tijdelijk de functie
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van Margreet als coördinator medewerkers waarnemen. José Bastiaans zal begin 2011 toetreden
tot het bestuur in de functie van coördinator Voorlichting / PR.

Wereldwinkel Bergen heeft een zeer kleine winkel in Bergen op een toplocatie bij de Ruïnekerk.
Het  magazijn in  Bergen is  ver van de winkel  gelegen.  In Schoorl  is  een verkooppunt  in  de
verfwinkel  Louter.  Maandelijks  is  er  in  Bergen en Schoorl  een  verkoopstand in  de kerk.  In
Bergen wordt aan een aantal markten meegedaan en is de winkel open tijdens de artistieke markt
en op de zondagen in de zomermaanden. Schoorl behaalt een grote omzet met kerstpakketten.

4. Medewerkers

Wereldwinkel  Bergen  (en  Schoorl)  wordt  gerund  door  een  grote  groep  enthousiaste,
gemotiveerde en betrokken vrijwilligers. In 2010 hebben zich vijf vrijwilligers teruggetrokken en
vijf aangemeld.  Eind 2010 zijn er in totaal 52 vrijwilligers.  In de winkel in Bergen 29 vaste
winkelmedewerkers, 2 in de Ruïnekerk en 11 in Schoorl. Zeven oproepkrachten en het bestuur.
Voor de medewerkers zijn in 2010 de volgende activiteiten georganiseerd:
- Vier medewerkers hebben de basiscursus Werken in de Wereldwinkel gevolgd. 
- Nieuwe medewerkers zijn ingewerkt als winkelmedewerker.
- Op 31 maart is voor de medewerkers een gezellige avond georganiseerd. Voor de pauze een

informatief  programma,  waarin  het  jaarverslag  en  Bergen  Millenniumgemeente  zijn
toegelicht. Na de pauze een luchtiger gedeelte met  “Producent verhalen” van “De Evenaar”. 

- In  december  was  er  de  jaarlijkse  Kerstbijeenkomst  in  het  Oude Raethuys  met  hapjes  en
drankjes. Ondanks de gladheid was de opkomst groot. Zoals altijd was de sfeer heel gezellig.
Afscheid is genomen van Margreet Bilars, Cees Balk en Aleid Baas. Na afloop kregen de
medewerkers hun kerstpakket mee.

5. Inkoop en Verkoop

In 2010 is voor ruim € 38.000 ingekocht bij 21 importeurs. Wij kopen in wat ons geschikt lijkt
voor onze winkel. Hoewel wij niet getransformeerd zijn, proberen wij wel van de trends op de
hoogte te blijven, zonder ons te laten sturen door FairSupport.
Non-Food: Wij hebben weliswaar een kleine winkel, maar met een zeer divers assortiment. We
proberen bij het inkopen rekening te houden met alle leeftijden. Met het inkopen van duurdere
artikelen blijven we nog voorzichtig. Het duurt vaak wat langer voordat deze verkocht worden.
De ruimte kan dan beter gebruikt worden voor  artikelen met een hogere omloopsnelheid. Kleine
cadeautjes  zoals  mobiles,  zorgpopjes,  dromenvangers,  dus  laaggeprijsde  artikelen,  lopen
eigenlijk het hele jaar goed. 
Food: De verkopen van Food blijven vrijwel constant. Wel overschreden we dit jaar de €15.000,-
grens. De door medewerkers samengestelde Food-boeketten blijken altijd weer aantrekkelijk 
voor de klant. 
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In 2010 hebben we in totaliteit een 6,1% lagere omzet gehaald.
1. De winkel in Bergen: deze is van maandag t/m zaterdag geopend. In 2010 is als proef in de 

maanden juli en augustus ook op zondagmiddag de winkel geopend geweest met een omzet 
van ca. € 1380. Na evaluatie is besloten dit ook komend jaar te doen. Desondanks is de omzet
van de winkel met 10% afgenomen t.o.v. 2009. De oorzaak van de daling bij de winkel wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de straat voor de winkel in het 2e kwartaal 
wegens riolerings- en bestratingwerkzaamheden gedurende 13 weken was opgebroken. De 
winkel was hierdoor slecht bereikbaar. Dit omzetverlies is daarna niet meer goedgemaakt. In 
het 4e kwartaal is het verlies zelfs nog iets verder opgelopen.

2. Kerk in Schoorl: Schoorl had in 2010 één verkoop meer dan in 2009. In de omzet van Schoorl
zit ook een bedrag van bijna € 2.900 aan verkochte kerstpakketten.

3. Ruïnekerk in Bergen: éénmaal in de maand vindt hier een verkoop plaats.

4. Markten in Bergen: in Oudtburgh en de kerstmarkt. Vanwege de openliggende straat dit jaar 
geen kraam op Wereldwinkeldag.

5. Verkoop aan scholen.

Overzicht omzetten 2009 - 2010
Omzet 2009 2010 verschil %

Winkel € 39.894,11 € 35.787,19 -€ 4.106,92 -10,3%
Scholen €      854,74 €   1.081,40 €    226,66 26,5%
Diversen €   1.392,27 €   1.161,28 -€    230,99 -16,6%
Schoorl €   9.173,74 €   9.969,35 €    795,61 8,7%
Ruïnekerk €   1.270,09 €   1.372,28 €    102,19 8,0%
totaal € 52.584,95 € 49.371,50 -€ 3.213,45 -6,1%

Evenals in 2009 is éénderde van de omzet in Food en tweederde in Non-Food.

6. Activiteiten

1. In de eerste helft van 2010 is het beleidsplan afgerond. 
2. In 2010 is voor € 1.722,70 geschonken aan:

a. SHO Haïti , € 250,-
b. Stichting KOP, kinderhuis met gezondheidscentrum, Kenia, € 300,-
c. Stichting Namelok, waterputten, Kenia, € 200,-
d. Stichting Bukit Lawang, kindertehuis, Sumatra, € 300,-
e. SHO Pakistan, € 300,-
f. Sadisa Bakweno, scholing en voeding, Congo, € 300,-
g. Tennnisclub Bergen, € 22,70
h. Vrienden van de Ruïnekerk, € 50,-.

3. Als proef is in de zomermaanden de winkel op zondagmiddag geopend geweest. Gezien het
positieve resultaat is besloten hiermee verder te gaan.

4. In  september  is  plotseling  de  Duurzame  Waardekaart  geïntroduceerd.  Buiten  onze
medewerkers is er geen gebruik van gemaakt. Besloten is om per 2011 te stoppen met de
Duurzame Waardekaart.

5. Met ingang van 1 december 2010 kunnen onze vrijwilligers 10% korting krijgen op Non-
Food artikelen.
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6. In februari is een kassa aangeschaft. Daarbij zijn de nodige aanloopproblemen ondervonden
en opgelost.

7. Deelname aan en een presentatie voor de kick-off van Bergen Millenniumgemeente.
8. In december heeft een nieuwe folder het licht gezien.
9. Rond de kerstborrel  is  gratis  publiciteit  verkregen door artikeltjes  in  de 4 weekbladen te

plaatsen.
10. Voor de  werving van nieuwe vrijwilligers  zijn  flyers  verspreid,  die  enkele  aanmeldingen

hebben opgeleverd.
11. In de laatste week van het jaar is de vlag, na vele jaren trouwe dienst, vervangen door een

nieuw attractief uithangbord met het oude logo op een passende achtergrond.

7. Millenniumgemeente Bergen

In 2009 heeft B&W Bergen besloten dat Bergen een millenniumgemeente wordt. Dit betekent
dat de gemeente het gedachtegoed van de millenniumdoelen uitdraagt onder haar inwoners en
concrete acties onderneemt en stimuleert om die doelen dichterbij te brengen. De gemeente heeft
besloten zich te richten op de volgende drie millenniumdoelen:
- armoedebestrijding (millenniumdoel 1)
- duurzaamheid (millenniumdoel 7) 
- FairTrade (millenniumdoel 8).
In oktober 2010 is de kick-off van Millenniumgemeente Bergen gehouden met veel publiciteit,
voordrachten en een wereldmaaltijd. Wereldwinkel Bergen heeft hieraan een zeer grote bijdrage
geleverd.  Een  actiecomité,  waarin  ook  de  wereldwinkels  van  Egmond  en  Bergen  zijn
vertegenwoordigd, zorgt voor de noodzakelijke coördinatie. Drie werkgroepen zullen de verdere
invulling geven aan de 3 doelstellingen. De 3 werkgroepen zijn:
- FairTrade, voorlichting aan scholen, kerken en verenigingen. In deze werkgroep participeert

Wereldwinkel Bergen.
- Duurzaam ondernemen, met als focus duurzaam toerisme.
- Particuliere initiatieven, het realiseren van een millenniummarkt in 2011. Aan deze markt zal

Wereldwinkel Bergen deelnemen.
Uiteindelijk wil Bergen in 2014 FairTrade gemeente worden. Dat betekent dat Bergen zal moeten
voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan een FairTrade gemeente.

8. Financieel jaarverslag

Ondanks  de  forse  afname  van  de  omzet  is  toch  een  zeer  behoorlijk  bedrijfsresultaat  van  
€ 6.343,51 behaald. Na aftrek van de giften resteert een netto resultaat van € 4.620,81. Voor 2011
is zodoende aanzienlijk meer ruimte voor giften ontstaan.
De exploitatiekosten zijn weer op een normaal niveau na het jubileumjaar 2009 en dit verklaart
voor een belangrijk deel de stijging van het resultaat. 

Toelichting op Exploitatiekosten 2010
Huur magazijn en winkel  €    3.072,00 Cursuskosten  €    210,00 
Kerstpakketten  €    1.608,78 Kerstborrel  €    350,00 
Advertenties, reclame  €       267,02 Verpakkingsmateriaal  €    193,14 
FairSupport fee  €       890,74 Schoonmaak (deels 2009)  €    525,00
Reiskosten  €       470,40 Kassa  €    189,21

De voorraden, gewaardeerd tegen inkoopprijzen, zijn met ca. € 2.000 gestegen. Dit is een niet zo
gunstige ontwikkeling.
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Het  opgebouwde  kapitaal  dient  als  reserve  om  toekomstige  (onvoorziene)  investeringen  te
kunnen opvangen. Als bijvoorbeeld de huur van de winkel toch onverhoopt wordt opgezegd en
wij een ander pand moeten betrekken.

Resultaatrekening 2010 2009
Baten     

Winkel €    34.204,50  €  39.894,11 
Scholen €      1.018,40  €      854,74 
Diversen €      2.743,97  €    1.392,27 
Schoorl €      9.969,35  €    9.173,74 
Ruïnekerk €      1.372,28  €    1.270,09 
Totale omzet €     49.371,50  €  52.584,95 
Af: Inkoopwaarde omzet €     34.736,75  €  35.824,44 
Bruto winst €   14.634,75   €  16.760,51 
Diverse baten €     1.301,25   €       548,19 
Totaal baten €   15.936,00   €  17.308,70 
   

Lasten   
Exploitatiekosten €     8.402,21   €  11.320,44
Algemene kosten €     1.301,25   €    1.227,43 
Totaal lasten €     9.592,49   €  12.547,87

Bedrijfsresultaat €     6.343,51 €    4.760,83
Giften €     1,722,70  €         66,30 
Netto resultaat €     4.620,81  €    4.694,53

 Balans per 31-12 2010 2009
  Debet  Credit 
 Kas €     1.045,70  €    1.595,59  
 Betaalrekening €     6.553,50  €  14.872,89  
 Spaarrekening €   61.930,35  €  50.877,65  
 Voorraad €   18.218,54  €  16.174,17  
 Debiteuren €             -  €             -    
 Kapitaal €  82.515,28   €  77.787,50 
 Crediteuren €       612,00   €    1.042,80 
   
 Resultaat €    4.620,81   €    4.694,53 
   
 Totaal €   87.748,09 €  87.748,09  €  83.524,83  €  83.524,83 
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