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1. Voorwoord

Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar
2011. Het is niet alleen een financieel verslag, ook inhoudelijk gaan we in op het reilen en
zeilen van de wereldwinkel. Het verslag is bedoeld voor iedereen die op een of andere manier
betrokken is bij onze wereldwinkel.

In 2011 is de omzet van de winkel weer op een redelijk niveau gekomen in vergelijking met
2010, waar de omzet met 6% gedaald was. Medio 2011 is helaas ook een eind gekomen aan
de verkopen in de kerk van Schoorl. We kunnen tevreden zijn met het totaalresultaat.

In het kader van Millenniumgemeente Bergen NH is een aanvang gemaakt met gastlessen
Fairtrade voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Als  gevolg van het  voorgestelde beleid van het  bestuur van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels  (LVWW)  hebben  wij  per  31-12-2010  ons  lidmaatschap  van  de  LVWW
opgezegd. 

Namens het bestuur van Stichting Wereldwinkel Bergen NH

Bert Toet, voorzitter

2. Doelstelling

Fairtrade producten verkopen uit ontwikkelingsgebieden betekent dat:
 de producent een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt, waardoor armoede wordt bestre-

den, kinderen naar school kunnen en toegang wordt verkregen tot gezondheidszorg
 de productie op een verantwoorde wijze geschiedt, zonder kinderarbeid, met gelijke rech-

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

3. Organisatie

Wereldwinkel Bergen NH is een stichting met een autonoom bestuur, dat zelf het beleid kan
vormgeven. Wereldwinkel Bergen NH is ook lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwin-
kels (LVWW). Als gevolg van de door het bestuur van de LVWW gevolgde handelswijze en
het voorgelegde beleidsplan is er veel onrust en verzet bij de leden van de LVWW ontstaan.
Dit heeft ertoe geresulteerd, dat wij, samen met vele andere winkels, het lidmaatschap van de
LVWW  per  31-12-2011  hebben  opgezegd.  Dit  met  de  optie  dat  indien  het  gewijzigde
beleidsplan daartoe aanleiding geeft, wij op onze opzegging kunnen terugkomen. Wij zullen
de verdere ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.

Het bestuur bestaat per 31 december 2011 uit:
 Bert Toet, voorzitter
 Petra Wester, secretaris
 Gerard Schaft, penningmeester
 Loes de Geus, coördinator winkel/inkoop en wnd. coördinator medewerkers
 José Bastiaans, coördinator voorlichting & PR.
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Wereldwinkel Bergen NH heeft qua oppervlak een zeer kleine winkel op een toplocatie bij de
Ruïnekerk in Bergen NH. Het magazijn is ver van de winkel gelokaliseerd. In Schoorl is een
verkooppunt in de verfwinkel Louter. Maandelijks vindt in de kerken in Bergen en Schoorl (tot
medio 2011) verkoop plaats (stand). In Bergen is aan een aantal markten deelgenomen en is
de  winkel  geopend  tijdens  de  Kunsttiendaagse  en  op  zondagen  gedurende  de
zomermaanden. Schoorl behaalt een grote omzet met de verkoop van kerstpakketten.

4. Medewerkers

Wereldwinkel Bergen NH (en Schoorl) wordt gerund door een grote groep enthousiaste, ge-
motiveerde en betrokken vrijwilligers. In 2011 is één medewerker (Bep Stoop) overleden en
hebben zes vrijwilligers zich teruggetrokken en drie zich aangemeld. Eind 2011 zijn er totaal
42 vrijwilligers, incl. het bestuur. In Schoorl is nog een aantal medewerkers betrokken bij de
kerstpakketten.
Voor de medewerkers zijn in 2011 de volgende activiteiten georganiseerd:
 De nieuwe medewerkers zijn ingewerkt als winkelmedewerker
 Op 11 mei is een avond voor de medewerkers georganiseerd. Voor de pauze hield Theo

Voogt  een  presentatie  over  het  ontwikkelingsproject  Daya  studiefonds  in  Borneo,
Indonesië. Na de pauze zijn filmpjes over producenten van “de Evenaar” vertoond.

 De  “Schoorlse  groep”  is  bedankt  voor  haar  jarenlange  zorg  voor  de  kerkverkoop  in
Schoorl. Aanwezig waren Riet Louter, Jan Baas, Jan Hink, Corry Castricum en Els van
Wingerden. De medewerkers in Schoorl kregen ook een attentie.

 Op  17  december  is  de  jaarlijkse  Kerstbijeenkomst  in  het  Oude  Raethuys  gehouden,
aangekleed met hapjes en drankjes. De opkomst was groot en de sfeer goed. Ook veel
medewerkers van Schoorl waren aanwezig. Er is afscheid genomen van Olga Nicolaides,
Marja Glorie, José Duyves (verhinderd) en Jan Hink. Na afloop is aan de medewerkers
een kerstpakket uitgereikt.

5. In- en verkoop

In 2011 is voor bijna € 33.000,- ingekocht bij 22 importeurs. Wij kopen in wat ons geschikt lijkt
voor onze winkel. Hoewel Wereldwinkel Bergen NH niet is getransformeerd, zijn wij wel van
de trends op de hoogte. Sturing door FairSupport is in ons geval niet noodzakelijk.

Fairtrade Food
32%

Fairtrade Non-
Food
10%De Evenaar

11%
Cuso Peru

7%

Cerro Azul
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Kanika
5%

Floris
4%

Kinta
4%
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3%

Sarana
3%

Overige
12%
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Non-food: Wereldwinkel Bergen NH is weliswaar klein qua oppervlak, maar heeft een zeer
divers assortiment. Bij het inkopen wordt rekening gehouden met alle leeftijden. Met inkopen
van duurdere artikelen wordt voorzichtigheid betracht. Het duurt vaak wat langer voordat deze
worden verkocht; de ruimte kan beter worden benut voor artikelen met een hogere omloop-
snelheid. Kleine, laaggeprijsde artikelen als mobiles, zorgpopjes, dromenvangers e.d. lopen
feitelijk het hele jaar goed.
Food: de verkopen van Food blijven vrijwel constant. In 2011 is de grens van € 15.000,- niet
overschreden  om  in  2012  een  extra  korting  van  2%  te  krijgen.  De  door  medewerkers
samengestelde “food-boeketten” blijken een aantrekkelijk product te zijn.

Verkoopactiviteiten
 De winkel in Bergen NH is van maandag tot en met zaterdag geopend. In de maanden

juni, juli en augustus is de winkel ook op zondagmiddag geopend. De omzet ten opzichte
van 2010 is met 12% toegenomen, maar ligt nog altijd 4% onder de omzet van 2009. In
2010 was sprake van een bijzondere situatie als gevolg van een slechte bereikbaarheid
door de opengebroken straat gedurende dertien weken in het tweede kwartaal.  Gezien
over de afgelopen vijf jaren is de omzet van de winkel met 9% gedaald.

 De kerk in Schoorl is medio 2011 gestopt met de verkoop door het vertrek van de pastoor.
Trouwe klanten blijven hun aankopen doen in de verfwinkel  Louter.  Desondanks is de
omzet gedaald met € 3.000,-. In de omzet van Schoorl zit een respectabel bedrag van
bijna € 2.300,- aan kerstpakketten.

 In de Ruïnekerk Bergen vindt eenmaal in de maand een verkoop plaats.
 Markten: Markt op Wereldwinkeldag, Millenniummarkt in Schoorl samen met Wereldwinkel

De Egmonden, Kerstmarkt rondom de Ruïnekerk.
 Verkoop aan een school in Bergen.

Overzicht omzet 2009 - 2011
Omzet 2009 2010 2011 % t.o.v. 2010

Winkel € 39.894,11 € 35.787,19 € 38.197,06 6,7%
Scholen €   854,74 €  1.081,40 € 688,52 -36,3%
Diversen €  1.392,27 €  1.161,28 € 1.352,90 16,5%
Schoorl €  9.173,74 €  9.969,35 € 6.961,10 -30,2%
Ruïnekerk €  1.270,09 €  1.372,28 € 1.453,15 3,7%
totaal € 52.584,95 € 49.371,50 € 48.622,73 -1,5%

In 2011 is in totaliteit een 1,5% lagere omzet gehaald t.o.v. 2010. Evenals voorgaande jaren is
éénderde van de omzet Food en tweederde Non-Food.

6. Activiteiten

1. In 2011 is € 3.050,- geschonken aan:
a. St. Aynimundo, Lima, Peru, ontwikkeling in sloppenwijken, € 500,-
b. Wilde Ganzen, India, bouw klaslokalen, € 500,-
c. St. Daya Studiefonds, Borneo, € 500,-
d. St. Madat Nepal, Nepal, keramiekproject, € 300,-
e. Naduru, Kenia, watertank, € 400,-
f. Sadisa Bakweno, scholing en voeding, Congo, € 300,-
g. St. Los Niños, Guatemala, kinderopvang, € 500,-
h. Vrienden van de Ruïnekerk, € 50,-.
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2. Met ingang van 1 januari 2011 hebben de vrijwilligers recht gekregen op 10% korting op
Non-Food artikelen.

3. Op 21 februari is een presentatie over Fairtrade gegeven aan de “Vrouwen van Nu” in
Schoorl met aansluitend een verkooptafel, waar leuk verkocht is. 

4. In het kader van Millenniumgemeente Bergen is een lespakket “Fairtrade” voor de groepen
7 en 8 van alle basisscholen in Bergen ontwikkeld. Na een proefles in het voorjaar zijn in
het najaar 3 lessen gegeven. In het gemeentelijk katern van het Bergens Nieuwsblad is
hieraan veel aandacht gegeven.

5. Meegewerkt  aan  de  Millenniumkrant  van  de  gemeente  Bergen  en  daarin  een
aandachttrekkend artikel geplaatst.

6. Samen met de wereldwinkel De Egmonden een stand op de Millenniummarkt in Schoorl
verzorgd.

7. Een nieuwe attractieve wissellijst is gekocht en de globe aan de gevel heeft een nieuw
lijstje gekregen en is op een andere plaats opgehangen. 

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 ge-
meente 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. Een actiecomité, waarin ook de wereldwinkel Bergen is
vertegenwoordigd, zorgt voor de noodzakelijke coördinatie. De werkgroep “Fairtrade” (José,
Bert  en  Theo  Voogt)  heeft een  lespakket  “Fairtrade”  voor  de  groepen  7  en  8  van  de
basisschool ontwikkeld. Na een proefles in het voorjaar zijn in het najaar 3 lessen gegeven. In
het gemeentelijk katern van het Bergens Nieuwsblad is hieraan ruime aandacht gegeven.

In september is de Millenniumkrant van de gemeente Bergen verspreid met daarin een artikel
van onze hand over Fairtrade en wereldwinkels.

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 afname van de omzet is het bedrijfsresultaat toegenomen en wel tot € 7.954,66.  
De  exploitatiekosten  zijn  gedaald  en  dit,  samen  met  een  terugbetaling  van  de  fee  van
FairSupport over 2010, verklaart voor een belangrijk deel de stijging van het resultaat. 

Toelichting op Exploitatiekosten 2011
Huur magazijn en winkel  €  3.195,00 Lidmaatschap LVWW  €  350,00 
Kerstpakketten medew.  €  1.101,37 FairSupport fee  €  820,28
Advertenties, reclame  €     485,88 Verpakkingsmateriaal  €  237,67 
Reiskosten  €     349,90 Schoonmaak  €  384,07

Na aftrek van de giften resteert een netto resultaat van € 4.856,71. Voor 2012 is zodoende
nog meer ruimte voor giften ontstaan.
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Resultaatrekening 2010 2011
Baten     

Winkel €   34.204,50 € 38.197,06
Scholen  €    1.018,40  €      688.52
Diversen  €    2.743,97  €   1.352,90
Schoorl  €    9.969,35  €   6.961,10
Ruïnekerk  €    1.372,28  €   1.423,15
Totale omzet  €  49.371,50  € 48.622,73
Af: Inkoopwaarde omzet  €  34.736,75  € 33.744,25
Bruto winst € 14.634,75   € 14.878,48 
Diverse baten €   1.301,25   €   2,495,02
Totaal baten € 15.936,00   € 17.373,50 
   

Lasten   
Exploitatiekosten €   8.402,21   €   7.814,25
Algemene kosten €   1.190,28   €   1.604,59 
Totaal lasten €   9.592,49   €   9.418,84

Bedrijfsresultaat €   6.343,51  €   7.954,66
Giften €   1,722,70   €   3.097,95
Netto resultaat €   4.620,81   €   4.856,71

Balans per 31-12 2010 2011
  Debet  Credit 
 Kas  €    1.045,70  €   1.423,85  
 Betaalrekening  €    6.553,50  € 12.466,50  
 Spaarrekening  €  61.930,35  € 63.359,19  
 Voorraad  €  18.218,54  € 16.163,91  
 Debiteuren  €       -  €      545,30  
 Kapitaal €  82.515,28   € 87.555,48
 Crediteuren €       612,00   €   1.526,56 
   
 Resultaat €    4.620,81   €   4.856,71 
   
 Totaal €   87.748,09 €  87.748,09  € 93.938,75  € 93.938,75

Het opgebouwde kapitaal dient  als reserve om toekomstige (onvoorziene) investeringen te
kunnen opvangen. Als bijvoorbeeld de huur van de winkel onverhoopt wordt opgezegd en een
ander pand betrokken moeten worden.
De  voorraden,  gewaardeerd  tegen  inkoopprijzen,  zijn  met  circa  €  2.000,-  gedaald  door
voorzichtige inkoop in 2011. 
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