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1. Voorwoord

Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar
2015. 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 2015 is Wereldwinkel Bergen drastisch veranderd. Al vele jaren hebben we gewacht op de
mogelijkheid om de kleine winkel op dezelfde locatie te vergroten. Door het vertrek van De
Dekenkist werd die mogelijkheid reëel. In maart is door het bestuur besloten om de stap te
nemen naar een grotere winkel met hogere kosten, maar met een beter perspectief. Begin
september  is  de  doorbraak  naar  de  naastliggende  ruimte  gerealiseerd  en  is  de  winkel
uitgebreid van 11 naar 64 m2. Binnen een week was de winkel door de grote inzet van velen
weer  open.  Dank  zijn  we  verschuldigd  aan  Netty  Kuitwaard  van  De  Dekenkist,  die  ons
belangeloos  het  aanwezige  interieur  heeft  geschonken.  De  nieuwe  winkel  vraagt  een
bezetting van 2 medewerkers in een gewijzigd rooster. Na een intensieve wervingscampagne
zijn  13  nieuwe  medewerkers  aangetrokken.  Maar  ook  zijn  er  medewerkers  door  de
veranderingen  vertrokken.  De  omzet  van  Wereldwinkel  Bergen  is  na  de  uitbreiding  sterk
toegenomen  en  overtreft  de  verwachtingen.  De  behaalde  resultaten  in  2015  zijn  zeer
bemoedigend. 

Door de gunstige ligging, de prachtige etalages en het brede aanbod ontwikkelt Wereldwinkel
Bergen zich tot “de cadeauwinkel van Bergen”, zowel voor Bergenaren als voor bezoekers
van buiten Bergen.

De verkopen in de Ruïnekerk zijn eind 2015 gestopt. Daarmee is een eind gekomen aan de
verkoop  van  fairtrade  artikelen  in  de  kerk.  Wat  ooit  aan  de  basis  heeft  gestaan  van  de
oprichting van wereldwinkels. 

Wij danken onze vele medewerkers, die zich in hun vrije tijd voor onze wereldwinkel hebben
ingezet om fairtrade zichtbaar en tastbaar te maken. En daarmee onze producenten aan de
andere kant van de wereld een beter leven te geven.

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.
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Het bestuur bestaat per 31 december 2015 uit:
 Bert Toet, voorzitter
 Petra Wester, secretaris
 Beatrijs van Erdewijk, penningmeester
 José Bastiaans, coördinator voorlichting & PR en coördinator medewerkers

De inkoop en winkelinrichting Non-Food wordt gedaan door Irmgard Leijen, Freya Boekel en
Huub van der Beld. Ina Bontje heeft de inkoop van Food van Corry Castricum overgenomen.

Wereldwinkel Bergen NH is gevestigd op een toplocatie bij de Ruïnekerk in Bergen NH. In de
maanden juni, juli en augustus Bergen is de winkel geopend op donderdagavonden tijdens de
artistieke markten. Na de uitbreiding is de winkel ook op zondagmiddag geopend. In 2015 zijn
de laatste verkopen gedaan in de Ruïnekerk.

4. Medewerkers

Wereldwinkel Bergen NH wordt gerund door een grote groep enthousiaste, gemotiveerde en
betrokken  vrijwilligers.  In  2015  hebben  12  vrijwilligers  zich  als  winkelmedewerker
teruggetrokken  (enkelen  zijn  nog  wel  inzetbaar  voor  andere  taken)  en  13  nieuwe
winkelmedewerkers zich aangemeld. Eind 2015 zijn er totaal 38 vrijwilligers, incl. het bestuur.
Voor de medewerkers zijn in 2015 de volgende activiteiten georganiseerd:
 De nieuwe medewerkers zijn ingewerkt als winkelmedewerker
 Op 30 april is een avond voor de medewerkers georganiseerd. De importeur St. Tilingo

Nepra heeft  een ingrijpend  beeld  gegeven,  wat  de recente aardbeving  in  Nepal  heeft
aangericht bij de bevolking en bij de producenten van Tilingo. Na de pauze kregen we de
gelegenheid  om te  oefenen  op de meegebrachte  klankschalen.  Ter  plekke  is  aan St.
Tilingo een gift toegezegd voor leniging van de nood in Nepal.

 Op 11 december is de medewerkers in het Park Restaurant een kerstdiner aangeboden.
De  nieuwe  medewerkers  zijn  verwelkomd  en  van  de  vertrekkende  medewerkers  is
afscheid genomen. De opkomst was groot, de sfeer goed en deze nieuwe aanpak sprak
velen aan. 

5. In- en verkoop

Non-food: Wereldwinkel Bergen NH heeft zich ontwikkeld tot “de cadeauwinkel in Bergen”
met een fairtrade assortiment voor iedereen. De mooi ingerichte etalages nodigen als vanzelf
uit  om verder te snuffelen in de winkel.  Bij  het inkopen worden meer en meer exclusieve,
luxueuze  en unieke  artikelen  gekozen.  En  daar  blijkt  zeker  vraag naar  te  zijn.  Maar  ook
artikelen voor iedere beurs, als mobiles en dromenvangers worden niet vergeten. Wierook en
kaarten zijn een goede aanvulling op het assortiment. 
Food: Van de totale verkopen beslaat Food een steeds kleiner aandeel. Van 47% in 2009
naar  10% in  2015.  Dit  is  een  logische  en  door  ons  gewenste  ontwikkeling  gegeven  het
groeiende en grote aanbod van fairtrade waren in de supermarkten. Tony’s Chocoloneley is in
het  assortiment  opgenomen en  blijkt  goed  aan  te  slaan.  De  “food-boeketten”  blijven  een
aantrekkelijk product.

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

juni,  juli  en  augustus  ook  op  donderdagavond.  Vanaf  september  is  winkel  ook  op
zondagmiddag geopend.

 Tot september is de winkelomzet ten opzichte van 2014 vrijwel  gelijk  gebleven.  Na de
uitbreiding begin september is de winkelomzet sterk toegenomen. Als gevolg daarvan is
de omzet over 2015 veel hoger dan die van 2014.
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 De  verkoop  in  de  Ruïnekerk  Bergen  is  in  december  gestopt  nadat  de  betrokken
medewerkers zich jarenlang hebben ingezet voor een maandelijkse verkooptafel.

Overzicht omzet 2010 – 2015

Omzet 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 t.o.v. 

2014
Winkel € 35.787 € 38.197 € 35.146 € 36.056 € 35.717 € 56.491 +58%

Scholen € 1.081 € 689 € 773 € 792 - - -

Diversen € 1.161 € 1.353  € 1.920 € 726 € 1.103 € 277 -75%

Schoorl € 9.969 € 6.961  € 4.510 € 948 -
-

-

Ruïnekerk € 1.372 € 1.453  € 1.002 € 1.167 € 678 € 318 -53%

totaal € 49.370 € 48.623 € 43.351 € 39.689 € 37.498 € 57.086 +52%

In 2015 is in totaliteit een 52% hogere omzet gehaald t.o.v. 2014. De omzet van de winkel is
door hogere omzet in de laatste 4 maanden van 2015 met 58% toegenomen.

In  2015  is  voor  ca.  €  37.100,-  ingekocht  bij  meerdere  importeurs.  In  FairPlaza  zijn  14
importeurs  gehuisvest.  In  Centrum  Mondiaal  hebben  zich  4  importeurs  verzameld.  De
magazijnvoorraad  is  licht  toegenomen.  In  de grafiek  is  verdeling  van de inkopen  over  de
importeurs weergegeven.

6. Activiteiten

1. Op basis  van het  resultaat  van 2014 is  in  2015 geschonken  aan de volgende  goede
doelen: 
a. € 1000,- voor St. Tilingo, Nepal (aardbeving)
b. € 1.000,- voor St. Niños Unidos Peruanos in Lima, Peru
c. € 1.000,- voor St. Thika Outreach Project voor ondersteuning voedselproject 

Itetanischool in Thika, Kenia
d. € 1.000,- voor St. Thika Outreach Project voor de studiekosten van Josephine in 

Thika, Kenia
e. De vrienden van de Ruïnekerk hebben € 50,- ontvangen.
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2. Eind  2015 zijn  de voorbereidingen  gestart  om in  januari  2016  de winkel  te  renoveren
(schilderwerk, vloerbedekking, verlichting en scheidingswand). 

3. In plaats van de traditionele kerstborrel in het Oude Raethuys is dit jaar de medewerkers
een  zeer  geslaagd  kerstdiner  aangeboden  in  het  Park  Restaurant.  Een  passende
gelegenheid om de nieuwe medewerkers welkom te heten en afscheid te nemen van de
vertrekkende medewerkers.

7. Financieel Jaarverslag

Het financieel  verslag is anders ingedeeld om een duidelijker beeld te geven wat het resultaat
is van de winkelexploitatie (bedrijfsresultaat). Zonder dat dit vertroebeld wordt door bijzondere
baten, giften en bijzondere uitgaven (jubilea, verbouwing, investeringen).

Resultaatrekening 2015 2014 2013 2012
     
Omzet Winkel  €       56.491,36  €       35.716,75  €       36.055,97  €       35.145,96 
Omzet Scholen  €                      -    €                      -    €             791,72  €             773,21 
Omzet Diversen  €             276,60  €         1.102,60  €             725,64  €         1.920,38 
Omzet Schoorl  €                      -    €                      -    €             948,15  €         4.510,65 
Omzet Ruïnekerk  €             318,30  €             677,87  €         1.166,75  €         1.002,25 

Totale omzet  €       57.086,26  €       37.497,22  €       39.688,23  €       43.352,45 
Af: Inkoopwaarde omzet  €     -34.636,66  €     -23.754,03  €     -26.958,82  €     -29.072,79 
Af: Exploitatiekosten  €     -10.883,64  €       -7.807,14  €       -8.208,47  €       -8.013,22 
Af: Algemene kosten  €       -2.369,71  €       -1.912,70  €       -1.312,03  €       -1.313,03 

Bedrijfsresultaat  €         9.196,25  €         4.023,35  €         3.208,91  €         4.953,41 
     
Bij: Diverse baten  €         1.022,73  €         1.474,69  €         1.699,63  €         5.121,24 
Af: Giften  €       -4.050,00  €           -527,50  €       -4.050,00  €       -5.050,00 
Af: Bijz.Uitg. (Jub. Verb.)  €       -4.546,02  €       -1.631,75   

Resultaat  €         1.622,96  €         3.338,79  €             858,54  €         5.024,65 

Balans per 31-12 2015 2014 2013 2012
  
Kas  €             485,10  €         1.525,86  €             517,47  €             818,64 
Betaalrekening  €         6.103,99  €         4.480,45  €         5.609,10  €         3.534,27 
Spaarrekening  €       75.952,86  €       76.930,13  €       77.613,45  €       73.913,82 
Voorraad  €       19.848,54  €       17.719,25  €       17.896,52  €       17.392,99 
Debiteuren  €                      -    €                      -    €                      -    €         1.078,02 

Totaal activa  €    102.390,49  €    100.655,69  €    101.636,54  €       96.737,74 
     
Eigen vermogen  €    102.390,49  €    100.655,69  €       97.636,54  €       96.646,99 
Crediteuren    €                      -  €                      -    €         4.000,00  €               90,75 

Totaal passiva  €    102.390,49  €    100.655,69  €    101.636,54  €       96.737,74 

Het bedrijfsresultaat is ten opzichte van 2014 met ruim € 5.000 toegenomen. Dit is het gevolg
van de sterk gestegen verkopen na de uitbreiding van de winkel in september. Dit geeft veel
vertrouwen in de vooruitzichten voor 2016. Het resultaat komt ondanks de kosten voor de
verbouwing toch nog positief  uit  en wel  op € 1.622,96. Een belangrijk  deel van het  eigen
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vermogen dient als reserve om toekomstige (onvoorziene) investeringen en ontwikkelingen te
kunnen opvangen. Ook voor 2016 is er veel ruimte voor giften ontstaan. Vanaf 2002 is er voor
ruim € 27.000,- geschonken aan goede doelen.

De huur  van de winkel  is  ongeveer  drie  keer  zo hoog geworden.  Het  magazijn  wordt  nu
gedeeld met de Historische Vereniging Bergen, die voor 50% bijdraagt in de huur. Voor 2016
zal de huur uitkomen op ruim € 9.500,-.
Ook andere kosten (reiskosten,  BTW-afdracht,  verpakkingen,  schoonmaak,  muziekrechten,
koffie/thee) zullen toenemen als gevolg van de toegenomen verkopen in de grotere winkel.
Maar de te verwachten omzetverhoging zal deze verhoging van de kosten meer dan kunnen
opvangen.

Toelichting op Exploitatie- en Algemene kosten 2015
Huur magazijn en winkel € 6.088,- BTW-afdracht € 1.140,- 
Kerstdiner medewerkers € 1.330,- Nieuwe Beuk en attenties € 663,-
Advertenties, reclame  € 614,- Schoonmaak € 400,-
Bankkosten € 770,- Verpakking/kleinmateriaal € 724,-
Reiskosten € 462,- Verzekeringen € 264,-
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