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1. Voorwoord 
 
Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar 
2016. 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. 
 
2016 Was het eerste jaar waarin de wereldwinkel gedraaid heeft in de nieuwe ruimte. De 
verwachtingen van de omzet zijn meer dan overtroffen. Een omzet van bijna 120.000 euro is 
veel meer dan we hadden gedroomd. 
 
Het blijkt dat door de gunstige ligging, de prachtige etalages en het brede aanbod de 
Wereldwinkel Bergen zich tot “een cadeauwinkel van Bergen” heeft ontwikkeld, zowel voor 
Bergenaren als voor bezoekers van buiten Bergen. 
Daarmee is wel afscheid genomen van de oorspronkelijke opzet van de wereldwinkels, 
waarbij vooral in eerste instantie koffie en thee werd verkocht. Dat verkopen we nog steeds, 
inmiddels samen met de chocolade van Tony Chocolonely, die inmiddels een bean to 
chocolate policy hebben. De vele uiteenlopende smaken vinden gretig aftrek. 
 
Wij danken onze vele medewerkers die zich in hun vrije tijd voor onze wereldwinkel hebben 
ingezet om fair trade 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. 
 
Jan Apotheker, voorzitter 
 
 
2. Doelstelling 
 
Fair trade producten verkopen uit ontwikkelingsgebieden betekent dat: 
• de producent een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt, waardoor armoede wordt be-

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

rechten 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 voornamelijk 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 2016 uit: 
• Jan Apotheker, voorzitter 
• Huub van den Beld, secretaris 
• Bert Toet, 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 den Beld. Ina Bontje doet de inkoop van Food. Els van Wingerden en Mieke Kat 
verzorgen de sieradenvitrine. Irmgard Leyen draagt zorg over de inkoop van papierwaren. 
 
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. Sinds de uitbreiding is de winkel ook op zondagmiddag 
geopend. 
 
 
4. Medewerkers 
 
Wereldwinkel Bergen NH wordt gerund door een grote groep enthousiaste, gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers. In 2016 hebben 7 vrijwilligers zich als winkelmedewerker terug-
getrokken (enkelen zijn nog wel inzetbaar voor andere taken) en 8 nieuwe winkel-
medewerkers zich aangemeld. Eind 2016 zijn er totaal 38 vrijwilligers, incl. het bestuur. Voor 
de medewerkers zijn in 2016 de volgende activiteiten georganiseerd: 
• De nieuwe medewerkers zijn ingewerkt als winkelmedewerker 
• Op 21 april is een voorjaarsbijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers, die werd 

gehouden in de nieuwe brandweerkazerne van Bergen. De avond werd opgeluisterd met 
een bezielende lezing door Selma van Dijk, ambassadrice van het kindertehuis 
Mariëtte’s Child Care te Ghana. Op deze avond was ook Mariëtte zelf aanwezig. 
Wereldwinkel Bergen schonk dit jaar een donatie aan deze organisatie. De medewerkers 
waren dermate onder de indruk van de lezing, dat achteraf nog eens met de pet werd 
rondgegaan, hetgeen nog een extra opbrengst opleverde. 

• Op 24 november is een excursie naar het groothandelscentrum in Culemborg voor de 
medewerkers georganiseerd. Er werd begonnen met een voordracht door importeur 
VDP hetgeen een beeld gaf van wat zij doen om te garanderen dat hun producten ook 
inderdaad fair trade zijn. Na de pauze kregen de vrijwilligers de gelegenheid om zelf te 
shoppen. 

• Op 16 december is de medewerkers in het Restaurant Cunst een kerstdiner 
aangeboden. De nieuwe medewerkers zijn verwelkomd en van de vertrekkende 
medewerkers is afscheid genomen. De opkomst was groot, de sfeer goed en het eten 
beviel uitstekend.  
 

 
5. In- en verkoop 
 
Non-food: Wereldwinkel Bergen NH heeft zich ontwikkeld tot “de cadeauwinkel in Bergen” 
met een fair trade 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. 
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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 11% in 2016. Dit is een logische en door ons gewenste ontwikkeling gegeven het 
groeiende en grote aanbod van fair trade waren in de supermarkten. Tony Chocolonely 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 elke dag geopend. In de maanden juni, juli en augustus ook 

op donderdagavond. 
 
Overzicht omzet 2007-2017 
 
Door de uitbreiding van de winkel is de dalende trend in de omzet duidelijk doorbroken. Wat 
ook merkbaar is in het resultaat. 

 
 
 
6. Activiteiten 

 
1. In 2016 is € 8.000 geschonken aan de volgende goede doelen:  

• Stichting Mariëtte’s Child Care, Ghana, € 3.000 
• Wings of Support, Colombia, € 1.000 
• Movimento Pró-Cranca no Vila Três, Brazilië, € 1.000 
• St. Noodhulp Filippijnen, Bahay Aurora, € 1.000 
• St. Veldwerk in Nepal, € 1.000 
• St. Ontwikkelingshulp Kenia, € 1.000 

 
Op de volgende pagina een overzicht van de schenkingen zoals die de laatste jaren zijn 
gedaan. Vanaf 2007 is in totaal voor ruim € 31.000 aan goede doelen gedoneerd. Wij geven 
de voorkeur aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden gericht op vrouwen, 
kinderen en onze producenten. Waarbij zelfredzaamheid uiteindelijk het doel is. 
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2. In de eerste drie weken van 2016 is de winkel geheel gerenoveerd. Er is nieuwe 

vloerbedekking gelegd, alles is geschilderd, een scheidingswand voor het 
winkelmagazijn is geplaatst en een nieuwe energiezuinige verlichting is aangebracht. 

3. In het laatste kwartaal is de scankassa aangeschaft. Die is naar onze wensen ingericht 
en met veel inzet is het actuele artikelbestand in de kassa ingevoerd. Bij het balansen in 
de eerste week van 2017 is de aanwezige voorraad ingevoerd. 
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7. Financieel Jaarverslag 
 

 
 
Het resultaat is ten opzichte van 2015 enorm toegenomen. Dit is het gevolg van de sterk 
gestegen verkoop na de uitbreiding van de winkel in september 2015. De exploitatie- en 
algemene kosten zijn gestegen als gevolg van de stijging van de omzet. De investeringen, 
die in 2015 en 2016 zijn gedaan in de winkel, worden in vier jaar afgeschreven. De voorraad 
is weliswaar verdubbeld ten opzichte van de voorgaande jaren, maar de omloopsnelheid is 
daarentegen toegenomen.  
Het resultaat 2016 heeft de volgende bestemming gekregen: 

• € 12.000,- ten gunste van de Voorziening Giften 
• € 2.000,- ten gunste van de Voorziening Bijz. Uitgaven 
• en de rest ten gunste van het Eigen Vermogen. 

  

Financieel	overzicht	Wereldwinkel	Bergen	Nh

Resultaatrekening 2016 2015 2014 2013 2012

Omzet	Winkel 117.422,22€					 56.491,36€							 35.716,75€							 36.055,97€							 35.145,96€							
Omzet	overig -€																				 594,90€													 1.780,47€									 3.632,26€									 8.206,49€									

Totale	omzet 117.422,22€					 57.086,26€							 37.497,22€							 39.688,23€							 43.352,45€							
Af:	Inkoopwaarde	omzet -72.831,29€					 -35.304,23€					 -23.754,03€					 -26.958,82€					 -29.072,79€					
Bij:	Diverse	baten 721,90€													 1.022,73€									 1.474,69€									 1.699,63€									 5.121,24€									
Af:	Exploitatiekosten -19.021,91€					 -10.216,08€					 -7.807,14€								 -8.208,47€								 -8.013,22€								
Af:	Algemene	kosten -4.100,76€								 -2.369,71€								 -3.544,45€								 -1.312,03€								 -1.313,03€								
Af:	Afschrijving -4.301,86€								 -1.136,51€								 -€																				 -€																				 -€																				

Resultaat 17.888,31€							 9.082,47€									 3.866,29€									 4.908,54€									 10.074,65€							

Balans per 31-12 2016 2015 2014 2013 2012

Kas 1.013,15€									 485,10€													 1.525,86€									 517,47€													 818,64€													
Betaalrekening 9.216,32€									 6.103,99€									 4.480,45€									 5.609,10€									 3.534,27€									
Spaarrekening 61.174,76€							 75.952,86€							 76.930,13€							 77.613,45€							 73.913,82€							
Voorraad 32.994,01€							 19.848,54€							 17.719,25€							 17.896,52€							 17.392,99€							
Debiteuren 1.196,70€									 -€																				 -€																				 -€																				 1.078,02€									

Totaal	activa 105.594,94€					 102.390,49€					 100.655,69€					 101.636,54€					 96.737,74€							

Eigen	vermogen 76.481,73€							 89.095,42€							 95.720,14€							 100.173,49€					 94.133,94€							
Voorziening	Giften 13.835,55€							 9.885,55€									 4.935,55€									 1.463,05€									 2.513,05€									
Voorziening	Bijz.	Uitgaven 2.000,00€									 -€																				 -€																				 -€																				 -€																				
Bedrijfsmiddelen 11.769,06€							 3.409,52€									 -€																				 -€																				 -€																				
Crediteuren 1.508,60€									 -€																				 -€																				 -€																				 90,75€															

Totaal	passiva 105.594,94€					 102.390,49€					 100.655,69€					 101.636,54€					 96.737,74€							
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8. Bestuur. 
Het bestuur is in 2016 bijeengekomen op de volgende data: 11 januari, 8 maart, 10 mei, 12 
juli, 11 oktober, 6 december. 
De inkopers food en non-food zijn bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. 
Op 1 oktober is de samenstelling van het bestuur veranderd en is Bert Toet afgetreden als 
voorzitter en doorgegaan als penningmeester. Jan Apotheker is hem opgevolgd als 
voorzitter. 
Belangrijk besluit is geweest over te stappen op een scan kassa, welke op 1 januari 2017 in 
gebruik is genomen. 
 


