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1. Voorwoord 
 
Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar 
2014. 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 2014 is de totale omzet van Wereldwinkel Bergen met 5% gedaald in vergelijking met 2013. 
De verkoop van Wereldwinkel Bergen bleef vrijwel gelijk, maar de daling werd veroorzaakt 
door het wegvallen van de verkoop aan de school en door het teruglopen van de verkopen in 
de Ruïnekerk. Desondanks kunnen we tevreden zijn met het financieel resultaat. 
 
In september bestond Wereldwinkel Bergen NH 25 jaar. Daar is op gepaste wijze aandacht 
aan besteed, zowel naar klanten als naar medewerkers. 
 
Wij danken onze vele medewerkers, die zich in hun vrije tijd voor onze wereldwinkel hebben 
ingezet om fairtrade zichtbaar en tastbaar te maken.  
 
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. 
 
Het bestuur bestaat per 31 december 2014 uit: 

 Bert Toet, voorzitter 

 Petra Wester, secretaris 

 Gerard Schaft, penningmeester 

 José Bastiaans, coördinator voorlichting & PR en coördinator medewerkers 
 
De inkoop en winkelinrichting Non-Food wordt in een duo-functie gedaan door Freya Boekel 
en Irmgard Leijen. Corry Castricum doet de inkoop van Food. 
 
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. Regelmatig vindt in 
de Ruïnekerk in Bergen verkoop plaats (stand). In Bergen is aan een aantal markten 
deelgenomen en is de winkel geopend op zondagen tijdens de Kunsttiendaagse en op 
donderdagavonden in de maanden juni, juli en augustus tijdens de artistieke markten. 
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4. Medewerkers 
 
Wereldwinkel Bergen NH wordt gerund door een grote groep enthousiaste, gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers. In 2014 hebben 2 vrijwilligers zich teruggetrokken en 1 zich aangemeld. 
Eind 2014 zijn er totaal 33 vrijwilligers, incl. het bestuur. Voor de medewerkers zijn in 2014 de 
volgende activiteiten georganiseerd: 

 De nieuwe medewerker is ingewerkt als winkelmedewerker 

 Op 17 april is een avond voor de medewerkers georganiseerd. Twee goede doelen, St. 
Veldwerk in Nepal en Yamik Yamak uit Nieuw Guinea hebben een boeiende presentatie 
gehouden over de hulp, die daar geboden wordt. Aan beide organisaties is een 
symbolische cheque overhandigd. Na de pauze is gezellig nagepraat. 

 Op 23 september is ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een feestelijke excursie 
gemaakt naar het Tropenmuseum in Amsterdam. Na de “koffie met ….” liet een gids ons 
kennismaken met de hoogtepunten van het museum. Tussen de middag is genoten van 
een “Wereldmaaltijd” met gerechten uit de hele wereld. Na de lunch was er nog 
gelegenheid om op eigen gelegenheid rond te struinen in het museum.  

 Op 19 december is de jaarlijkse Kerstbijeenkomst in het Oude Raethuys gehouden, 
aangekleed met hapjes en drankjes. De opkomst was groot en de sfeer goed. Na afloop is 
aan de medewerkers een cadeaubon uitgereikt. 

 
 

5. In- en verkoop 
 
In 2014 is voor ca. € 24.100,- ingekocht bij meerdere importeurs. In oktober is FairPlaza 
geopend, waar 14 importeurs zijn gehuisvest. In Centrum Mondiaal hebben zich 4 importeurs 
verzameld. De magazijnvoorraad is vrijwel gelijk gebleven. In de grafiek is verdeling van de 
inkopen over de importeurs weergegeven. 
 

 
 
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 en 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 luxueuze cadeauartikelen. 
Kleine, laaggeprijsde artikelen als mobiles, zorgpopjes, dromenvangers e.d. worden zeker niet 
vergeten en lopen feitelijk het hele jaar goed. 
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Food: Van de totale verkopen beslaat Food een steeds kleiner aandeel Van 47% in 2009 
naar 15% in 2014. Door in kleinere aantallen te bestellen wordt het risico van overschrijding 
van de houdsbaarheidsdatum kleiner, maar betekent hoge verzendkosten. Om dit te 
vermijden wordt met Wereldwinkel De Egmonden samengewerkt bij de inkoop van Food. Dit 
werkt goed. De “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 ook op donderdagavond. 

 De winkelomzet ten opzichte van 2013 is vrijwel gelijk gebleven. De stijgende lijn van eind 
2013 heeft zich helaas niet doorgezet, maar we mogen tevreden zijn met een 
gelijkblijvende omzet. 

 De buitentafel voor de winkel op marktdagen heeft zijn waarde bewezen. 

 De verkoop aan de school is helaas gestopt. 

 In de Ruïnekerk Bergen vindt regelmatig een verkoop plaats. 

 Markt op Wereldwinkeldag en de Kerstmarkt rondom de Ruïnekerk. 
 
Overzicht omzet 2010 - 2014 

Omzet 2010 2011 2012 
 

2013 2014 

% t.o.v.  
2013 

Winkel € 35.787,19 € 38.197,06 € 35.145,96  € 36.055,97 € 35.716,75 -1% 

Scholen € 1.081,40 € 688,52 € 773,21  € 791,72 - - 

Diversen € 1.161,28 € 1.352,90  € 1.920,38  € 725,64 € 1.102,60 +52% 

Schoorl € 9.969,35 € 6.961,10  € 4.509,65  € 948,15 - - 

Ruïnekerk € 1.372,28 € 1.453,15  € 1.002,25  € 1.166,75 € 677,87 -42% 

totaal € 49.371,50 € 48.622,73 € 43.351,45  € 39.688,23 € 37.655,23 -5% 

 
In 2014 is in totaliteit een 5% lagere omzet gehaald t.o.v. 2013. De omzet van de winkel is 
vrijwel gelijk gebleven. De kerstmarkt had een 30% lagere opbrengst, te wijten aan een lagere 
opkomst als gevolg van de extra opening op zaterdagavond. 
 
 

6. Activiteiten 

 
1. In 2014 is een partij koffie ter waarde van € 450,-, die niet goed liep en waarvan de 

houdbaarheidsdatum bijna was verstreken, geschonken aan de voedselbank Alkmaar. De 
vrienden van de Ruïnekerk hebben € 50,- ontvangen. 

2. Vanaf juli is het mogelijk om te pinnen in de winkel. De kosten zijn hoog, maar het 
verhoogt het aantal impulsaankopen. Ook klanten met te weinig contant geld doen dan 
toch de aankoop. 

3. Aan het 25-jarig bestaan van onze wereldwinkel is naast de excursie voor onze 
medewerkers ook publicitaire aandacht besteed in de Duinstreek. Ook is tijdens de 
Kunst10daagse 10% korting gegeven op NonFood. 

4. In de winkel zijn halogeenspotjes vervangen door LED-spotjes, wat een besparing op 
elektriciteit van ruim 80% betekent. Ook gaan LED-spotjes aanzienlijk langer mee. 

 
 

7. Financieel Jaarverslag 
 
Het bedrijfsresultaat is met ruim € 1.000 afgenomen. Dit is veroorzaakt door de kosten van de 
excursie naar het Tropenmuseum ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum. Desondanks is 
er sprake van een gezonde exploitatie. Na aftrek van de giften resteert een netto resultaat van 
€ 3.338,79. De verschuiving van Food naar NonFood verhoogt de winstgevendheid door de 
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hogere marge op NonFood. Dit compenseert de lagere rente op de spaarrekening, de BTW-
afdracht en de kosten van het pin-apparaat.  
 

Resultaatrekening 2014 2013 

Baten         

Winkel € 35.716,75  € 36.055,97  

Scholen -   € 791,72   

Diversen € 1.102,60   € 725,64  

Schoorl -   € 948,15   

Ruïnekerk  € 677,87   € 1.166,75   

Totale omzet € 37.497,22   € 39.688,23  

Af: Inkoopwaarde omzet  € 23.754,03   € 26.958,82   

Bruto winst  € 13.743,19    € 12.729,41  

Diverse baten  € 1.474,69    € 1.699,63 

Totaal baten  € 15.217,88    € 14.429,04  

        

Lasten       

Exploitatiekosten  € 7.087,14    € 8.208,47 

Algemene kosten  € 4.264,45    € 1.312,03  

Totaal lasten  € 11.351.59    € 9.520,50 

     

Bedrijfsresultaat  € 3.866,29   € 4.908,54 

Giften  € 527,50    € 4.050,00 

Netto resultaat  € 3.338,79    € 858,54 

     

Balans per 31-12 2014 2013 

     Debet   Credit  

 Kas   € 1.525,86   € 517,47    

 Betaalrekening   € 4.480,45   € 5.609,10    

 Spaarrekening   € 76.930,13   € 77.613,45    

 Voorraad   € 17.719,25   € 17.896,52    

 Debiteuren   € -   € -    

 Kapitaal   € 97.316,90    € 96.778,00 

 Crediteuren   €  -    € 4.000,00  

        

 Resultaat   € 3.338,79    € 858,54  

        

 Totaal  € 100.655,69 € 100.655,69  € 101.636,54   € 101.636,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het opgebouwde kapitaal dient als reserve om toekomstige (onvoorziene) investeringen en 
ontwikkelingen te kunnen opvangen. Ook voor 2015 is er veel ruimte voor giften ontstaan. 

Toelichting op Exploitatie- en Algemene kosten 2014 

Huur magazijn en winkel € 3.640,-  BTW-afdracht € 2.033,-  

Kerstpakketten medewerkers € 720,-  Medewerkersbijeenkomsten € 2.112,- 

Advertenties, reclame  € 309,-  Schoonmaak € 394,- 

Bankkosten € 548,- Verpakking/kleinmateriaal € 376,- 

Reiskosten € 381,-  Verzekeringen € 412,- 


