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1. Voorwoord 
 
Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar 
2012. 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 2012 is de omzet van de Wereldwinkel Bergen met 11% gedaald in vergelijking met 2011. 
Veroorzaakt door een 8% lagere omzet in de winkel in Bergen en een verdere afname van de 
verkoop in Schoorl. Desondanks kunnen we tevreden zijn met het financieel resultaat.  
 
Per 1 juli 2012 is de Wereldwinkel Bergen btw-plichtig geworden. 
 
In het kader van Millenniumgemeente Bergen NH is in het voorjaar van 2012 nog een aantal 
gastlessen Fairtrade voor de groepen 7 en 8 van de basisschool gegeven. 
 
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 geen lid meer van de Landelijke Vereniging van 
Wereldwinkels (LVWW). Wij blijven de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het eind 
2012 voorgelegde herziene beleidsplan zou voor ons een verdubbeling van de contributie 
betekenen zonder dat daar voordelen tegenover stonden. Het bestuur heeft dan ook besloten 
niet op onze opzegging terug te komen. Ook al omdat er in de praktijk geen grote nadelen zijn 
gebleken. 
 
Het bestuur bestaat per 31 december 2012 uit: 

 Bert Toet, voorzitter 

 Petra Wester, secretaris 

 Gerard Schaft, penningmeester 

 José Bastiaans, coördinator voorlichting & PR en coördinator medewerkers 
 
Loes de Geus heeft zich na 10 jaar per 1 april 2012 teruggetrokken uit het bestuur. Het 
coördinatorschap medewerkers is door José Bastiaans overgenomen. De inkoop Non-Food 
en de winkelinrichting Non-Food worden in een duo-functie gedaan door Freya Boekel en 
Irmgard Leijen. Voorlopig voor een jaar, waarna geëvalueerd wordt. 
 



Jaarverslag 2012 Wereldwinkel Bergen NH 

 - 4 - 

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 Ruïnekerk in Bergen 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 
nog steeds 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 2012 hebben zeven vrijwilligers zich teruggetrokken 
en zes zich aangemeld. Eind 2012 zijn er totaal 36 vrijwilligers, incl. het bestuur. In Schoorl is 
nog een aantal medewerkers betrokken bij de kerstpakketten. 
Voor de medewerkers zijn in 2012 de volgende activiteiten georganiseerd: 

 De nieuwe medewerkers zijn ingewerkt als winkelmedewerker 

 Op 25 april is een avond voor de medewerkers georganiseerd. Voor de pauze heeft Bert 
een toelichting gegeven over lopende zaken en is een boeiende film vertoond over de 
productie van wierook in India. Na de pauze is er afscheid genomen van Loes de Geus, 
Ina Bontje en Nienke Restivo en is gezellig nagepraat. 

 Op 14 december is de jaarlijkse Kerstbijeenkomst in het Oude Raethuys gehouden, 
aangekleed met hapjes en drankjes. De opkomst was groot en de sfeer goed. Er is 
afscheid genomen van Ans Dekker en Karin Schittenhelm. Na afloop is aan de 
medewerkers een kerstpakket uitgereikt. 

 
 

5. In- en verkoop 
 
In 2012 is voor ca. € 31.000,- ingekocht bij 23 importeurs. Wij kopen in wat ons geschikt lijkt 
voor onze winkel. Hoewel Wereldwinkel Bergen NH geen lid meer is van de LVWW zijn wij 
wel van de trends op de hoogte. 
 
 

 
 
 
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. Bij het 
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inkopen worden meer en meer duurdere (seizoens)artikelen gekozen. Het duurt wel wat 
langer voordat deze worden verkocht, maar het geeft de winkel een uitstraling naar luxere 
cadeauartikelen. Kleine, laaggeprijsde artikelen als mobiles, zorgpopjes, dromenvangers e.d. 
worden zeker niet vergeten en lopen feitelijk het hele jaar goed. 
Food: Van de totale inkoop neemt Food een steeds kleiner aandeel in. Van 47% in 2009 naar 
30% in 2012. Ook in 2012 is de grens van € 15.000,- niet overschreden om in 2013 een extra 
korting van 2% te krijgen. Eind 2012 is besloten om het assortiment Food te verkleinen tot 
koffie, thee en snoepwaren. 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 winkelomzet ten opzichte van 2011 is met 8% afgenomen. Ook bij ons is de 
economische crisis duidelijk merkbaar. 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 14% 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. De omzet is gedaald 
met € 2.450,- ten opzichte van 2011. In de omzet van Schoorl zit een respectabel bedrag 
van ruim € 1.700,- aan kerstpakketten. 

 In de Ruïnekerk Bergen vindt eenmaal in de maand een verkoop plaats. 

 Markten: Markt op Wereldwinkeldag, de Kerstmarkt rondom de Ruïnekerk en dit jaar ook 
de Kerstmarkt voor de medewerkers van de gemeente Bergen met een respectabele 
opbrengst van bijna € 1.100,-. 

 Verkoop aan een school in Bergen. 
 
Overzicht omzet 2009 - 2011 

Omzet 2009 2010 2011 2012 % t.o.v. 2011 

Winkel € 39.894,11 € 35.787,19 € 38.197,06 € 35.145,96  -8% 

Scholen € 854,74 € 1.081,40 € 688,52 € 773,21  12% 

Diversen € 1.392,27 € 1.161,28 € 1.352,90  € 1.920,38  42% 

Schoorl € 9.173,74 € 9.969,35 € 6.961,10  € 4.509,65  -35% 

Ruïnekerk € 1.270,09 € 1.372,28 € 1.453,15  € 1.002,25  -31% 

totaal € 52.584,95 € 49.371,50 € 48.622,73 € 43.351,45  -11% 

 
In 2012 is in totaliteit een 11% lagere omzet gehaald t.o.v. 2011. De omzet van Food is 
afgenomen tot 30% van de totale omzet. 
 
 

6. Activiteiten 

 
1. In 2012 is € 5.050,- geschonken aan:  

a. Kali Mati Ki Jai in Tanzania, € 1.000,- 
b. Foodstep in Uganda, € 1.000,- 
c. Water voor Afrika, € 1.000,- 
d. Educhild op Flores, Indonesië, € 1.000,- 
e. project van Lanka Lamai in Sri Lanka, € 1.000,- 
f. Vrienden van de Ruïnekerk, € 50,-. 
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2. In het kader van Millenniumgemeente Bergen is in 2011 een lespakket “Fairtrade” voor de 
groepen 7 en 8 van alle basisscholen in Bergen ontwikkeld. In het voorjaar 2012 zijn op 
een drietal scholen nog gastlessen gegeven. 

3. Per 1 juli 2012 zijn we btw-plichtig geworden. Dat houdt in dat we over de gemaakte bruto 
winst de ontvangen btw moeten afdragen. Wel is de betaalde btw over de voorraad per 1 
juli 2012 aftrekbaar. Concreet betekent dit dat we over het derde kwartaal 2012 € 3.503,- 
van de fiscus hebben terugontvangen, wat als éénmalige baten is geboekt. 

4. Per 1 oktober 2012 is de btw over Non-Food verhoogd van 19 naar 21%. Omdat we 
besloten hebben de verkoopprijzen niet aan te passen, geeft dit een beperkte verlaging 
van de winstmarge. 

5. Op de achterzijde van 2000 boekenleggers van de bibliotheek wordt reclame gemaakt 
voor onze wereldwinkel. 

6. Onze wereldwinkel is begin 2013 eigen cadeaubonnen gaan uitgeven, die uitsluitend in 
onze winkel ingeleverd kunnen worden. Hoewel wij geen cadeaubonnen van de Landelijke 
Vereniging mogen verkopen, kunnen ze nog steeds als betaalmiddel aangenomen 
worden. Dat alles geeft voldoende flexibiliteit naar de klanten toe. 

 
 

7. Financieel Jaarverslag 
 
Ondanks de sterke afname van de omzet is het bedrijfsresultaat flink toegenomen en wel tot  
€ 10.073,65. Deze toename wordt verklaard door de éénmalige baten van de terugontvangen 
omzetbelasting over onze voorraad per 1 juli 2012 à € 3.503,-. Zonder deze éénmalige baten 
zou het bedrijfsresultaat maar licht gedaald zijn ten opzichte van 2011. Dit is verrassend 
gezien de sterk teruggelopen omzet en de vrijwel gelijk gebleven exploitatie- en algemene 
kosten. De verklaring is te vinden in de verschuiving van Food naar Non-Food in de omzet. De 
marge op Non-Food is immers veel hoger dan die op Food. 
 
De algemene en exploitatie kosten zijn vrijwel gelijk gebleven toen opzichte van 2011. Dat is 
niet in lijn met de verwachting, daar de kosten voor het lidmaatschap van de landelijke 
vereniging en FairSupport (samen ca. € 1.200,-) zijn weggevallen. Er was dus een duidelijke 
verlaging van deze kosten verwacht. 
  

Toelichting op Exploitatie- en Algemene kosten 2012 

Huur magazijn en winkel € 3.332,00  Verpakkingsmateriaal € 514,59  

Kerstpakketten medewerkers € 1.500,09  Medewerkersbijeenkomsten € 521,70 

Advertenties, reclame  € 663,06  Schoonmaak € 360,00 

Reiskosten € 559,75  Verzekeringen € 591,05 

 
Na aftrek van de giften resteert een netto resultaat van € 5.023,65 (incl. de éénmalige baten 
van € 3.503,-).  
 
Doordat we enerzijds btw-plichtig zijn geworden en anderzijds de btw op Non-Food van 19 
naar 21% is gegaan, zal dit in totaal een negatief effect van € 1.500 op het resultaat van 2013 
hebben. Door de aanhoudende economische crisis kan de omzet mogelijk nog verder onder 
druk komen te staan. We zullen dan ook moeten proberen om de omzet te verhogen door bv. 
in Bergen kerstpakketten te gaan verkopen. Ook de beheersing van de kosten zal de 
noodzakelijke aandacht vragen. 
 
 Al met al is er geen enkele reden tot bezorgdheid, maar we zullen de ontwikkelingen 
nauwgezet moeten blijven volgen. Desondanks is er ook voor 2013 ruimte voor giften 
ontstaan. 
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Resultaatrekening 2012 2011 

Baten         

Winkel € 35.145,96  € 38.197,06  

Scholen  € 773,21   € 688.52   

Diversen  € 1.920,38   € 1.352,90  

Schoorl  € 4.509,65   € 6.961,10   

Ruïnekerk  € 1.002,25   € 1.423,15   

Totale omzet  € 43.351,45   € 48.622,73  

Af: Inkoopwaarde omzet  € 29.072,79   € 33.744,25   

Bruto winst  € 14.278,66    € 14.878,48  

Diverse baten  € 5.121,24    € 2,495,02 

Totaal baten  € 19.399,90    € 17.373,50  

        
Lasten       

Exploitatiekosten  € 8.013,22    € 7.814,25 

Algemene kosten  € 1.313.03    € 1.604,59  

Totaal lasten  € 9.326,25    € 9.418,84 

     

Bedrijfsresultaat  € 10.073,65   € 7.954,66 

Giften  € 5.050,00    € 3.097,95 

Netto resultaat  € 5.023,65    € 4.856,71 

     

Balans per 31-12 2010 2011 

     Debet   Credit  

 Kas   € 818,64   € 1.423,85    

 Betaalrekening   € 3.533,27   € 12.466,50    

 Spaarrekening   € 73.913,82   € 63.359,19    

 Voorraad   € 17.392,99   € 16.163,91    

 Debiteuren   € 1.078,02   € 545,30    

 Kapitaal   € 91.622,34    € 87.555,48 

 Crediteuren   €  90,75    € 1.526,56  

        

 Resultaat   € 5.023,65    € 4.856,71  

        

 Totaal  € 96.736,74 € 96.736,74  € 93.938,75   € 93.938,75 

 
Het opgebouwde kapitaal dient als reserve om toekomstige (onvoorziene) investeringen en 
ontwikkelingen te kunnen opvangen.  
De voorraden, gewaardeerd tegen inkoopprijzen, zijn met circa € 1.200,- licht gestegen.  


