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1. Voorwoord 
 
Het bestuur van Wereldwinkel Bergen brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar 
2018. 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 2018 was de omzet van de wereldwinkel vergelijkbaar met de vorige twee jaar. Daarmee 
stabiliseert de omzet van de wereldwinkel zich. 
 
Het blijkt dat door de gunstige ligging, de prachtige etalages en het brede aanbod de 
Wereldwinkel Bergen zich tot “de cadeauwinkel van Bergen” heeft ontwikkeld, zowel voor 
Bergenaren als voor bezoekers van buiten Bergen. Veel toeristen weten de weg naar de 
winkel te vinden. Ook de special editions van Toni Chocolonely worden gretig afgenomen. 
 

 
Figuur 1. Special editions 2018 
 
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 
 
Jan Apotheker, voorzitter 
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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, en bij enkele onafhankelijke importeurs, zoals Stichting 4life, ‘Mira de moeders 
geuren’ , Siyabonga, Kazuri.   
 
 
3. Organisatie  
 
Wereldwinkel Bergen NH is een stichting met een autonoom bestuur dat zelf het beleid kan 
vormgeven. 
 
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: 
• Jan Apotheker, voorzitter 
• Huub van den Beld, secretaris 
• Bert Toet, penningmeester 
• José Bastiaans, coördinator voorlichting & PR  
• Joke van Antwerpen, coördinator medewerkers 
 
Het bestuur heeft in 2017 vergaderd op 1 februari, 28 maart, 30 mei, 25 juli, 26 september, 
en 7 november. Bij de bestuursvergadering zijn ook de inkopers aanwezig.  
 
Naar aanleiding van het aangekondigde afscheid van de huidige penningmeester Bert Toet 
heeft het bestuur besloten het takenpakket van de huidige penningmeester te herzien.  
 
Op 28 en 30 juni 2019 wordt het dertig jarig bestaan van de wereldwinkel gevierd, met een 
activiteit voor scholen en een fair trade markt.  
 
De inkoop van Non-Food wordt gedaan door Irmgard Leijen en Freya Boekel. Lia Breman 
heeft de inkoop van Food als haar verantwoordelijkheid. Saskia Maas verzorgt de inkoop van 
papier, en Ria Lamain verzorgt de wierook en geuren. Ria Lamain verzorgt ook de inkoop 
van winkelbenodigdheden. 
 
Voor het prijzen van de artikelen en de invoering van de artikelen in de kassa administratie is 
een speciaal team gevormd, bestaande uit Anneke Franzen, Brigit Meereboer, Ank 
Meedendorp en Annette Molenaar. Loes Epema is hiervoor invalster. 
 
Wereldwinkel Bergen NH is gevestigd op een toplocatie bij de Ruïnekerk in Bergen NH. De 
winkel is geopend op alle dagen. In de maanden juni, juli en augustus is de winkel geopend 
op donderdagavonden tot 21.30 uur 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 2018 heeft 1 vrijwilliger zich als winkelmedewerker teruggetrokken 
en 2 nieuwe winkelmedewerkers hebben zich aangemeld. Eind 2018 zijn er totaal 35 
vrijwilligers, incl. het bestuur. Voor de medewerkers zijn in 2018 de volgende activiteiten 
georganiseerd: 
• De nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt als winkelmedewerker 
• Op 17 april is een excursie voor de medewerkers georganiseerd. Deze excursie ging 

naar Tony Chocolonely in Amsterdam en naar Fair plaza in Culemborg. In Fair plaza 
konden de medewerkers lunchen en winkelen 

• Op 9 oktober is een medewerkersavond georganiseerd, waar kennis gemaakt werd met 
de leverancier ‘Mooi Vilt’. Naast een presentatie over het bedrijf in Nepal, waar de 
producten vandaan komen, konden de medewerkers ook zelf aan de slag 

• Op 13 december is de medewerkers in het Restaurant Cunst een kerstdiner 
aangeboden. Twee nieuwe medewerkers zijn verwelkomd, van de vertrekkende 
medewerker is op andere wijze afscheid genomen. Dit was de derde keer dat we hier het 
kerstdiner organiseerden. Het was wederom een succes. 
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5. In- en verkoop 
 
Verkoopactiviteiten 
De winkel in Bergen NH is de hele week geopend In de maanden juni, juli en augustus ook 
op donderdagavond. Er wordt niet deelgenomen aan markten en dergelijke. Wel zijn er 
artikelen aangeboden na afloop van de kerkdienst op 16 december in de Ruïnekerk. Hierbij 
is een omzet van € 92,50 geboekt. 
 
De Wereldwinkel Bergen NH heeft zich ontwikkeld tot “dé 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 zorgpopjes, vilt, mobiles en dromenvangers worden niet vergeten. Wierook 
en kaarten zijn een goede aanvulling op het assortiment. Hieronder een overzicht van de 
omzet, verdeeld over verschillende categorieën.  
 

 
Figuur 2. Omzet 2018 in grafiek 
  

Beelden; 
€10.624,76 ; 9,1%

Food; €12.204,95 ; 
10,4%

Geur Esoterisch; 
€8.503,38 ; 7,2%
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Tabel 1. Omzet 2018, verdeeld over productgroepen 

 
 
Food: Het aandeel Food heeft zich gestabiliseerd op 10% en bestaat voornamelijk uit koffie, 
thee en chocolade. Tony’s Chocolonely doet het heel goed in het assortiment. De “food-
boeketten” blijven een aantrekkelijk product, en zorgden aan het eind van het jaar voor extra 
omzet. Logischerwijs heeft deze groep de hoogste omloopsnelheid. 

 

 
Figuur 3. Overzicht omzet 2016, 2017 en 2018. 
 
 
Tabel 2. Overzicht omzet 2012 – 2017 

Omzet 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Winkel € 36.056 € 35.717 € 56.491 € 117.422,22 € 115.997,66 € 116.673,38  

Scholen € 792 - - - -  
Diversen € 726 € 1.103 € 277  - -  
Schoorl € 948 - - - -  

Ruïnekerk € 1.167 € 678 € 318 - - € 92,50 
Totaal € 39.689 € 37.498 € 57.086 € 117,422,22 € 115,997,66  € 116.765,88 

2018  Voorraad IP 
incl BTW 

 Verkoopwaarde 
van de voorraad  Omzet 2018 

Omloop- 
snelheid

Beelden 3.168,03€     5.760,06€            10.624,76€       9,1% 1,84        
Food 1.465,94€     1.620,60€            12.204,95€       10,5% 7,53        
Geur Esoterisch 2.888,92€     4.775,08€            8.503,38€         7,3% 1,78        
NonFood 14.812,16€   24.482,91€          42.076,41€       36,0% 1,72        
Papierwaren 3.411,60€     5.639,00€            6.379,75€         5,5% 1,13        
Sieraden 7.017,96€     11.599,94€          11.384,80€       9,8% 0,98        
Siervoorwerpen 2.700,27€     4.463,26€            11.944,70€       10,2% 2,68        
Tassen Manden 2.995,23€     4.950,80€            7.166,58€         6,1% 1,45        
Vazen Schalen 2.627,90€     4.343,64€            7.111,40€         6,1% 1,64        
Kassa Korting -630,85€           -0,5%

41.088,02€   67.635,29€          116.765,88€     100,0%

 -
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De omzet was in 2018 € 116.765,88. Een goed en stabiel resultaat, iets boven de omzet van 
2017. De grafiek geeft de verdeling over de verschillende artikelgroepen weer.  
Voor de verschillende artikelgroepen is de omloopsnelheid berekend. Hoe hoger de 
omloopsnelheid, hoe kleiner de magazijnvoorraad. Is de omloopsnelheid 1 dan liggen 
artikelen gemiddeld 12maanden op voorraad. Bij een omloopsnelheid van 2 is dat  6 
maanden. Bij 3 is dat 4maanden. Enz. Er springen 3 artikelgroepen uit. In positieve zin is dat 
Food met een omloopsnelheid van 7,43, wat overeenkomt met 7 weken. Maar in negatieve 
zijn dat Papierwaren en Sieraden waar de voorraad ongeveer gelijk is aan de omzet in een 
geheel jaar. 
Ook is nu zichtbaar wat de kassakorting is geweest aan acties en korting aan medewerkers. 
Contant wordt voor 37,5% betaald en per PIN en factuur voor 62,5%. 
21% van de omzet wordt niet gescand en wordt het bedrag handmatig ingevoerd. 5% van de 
omzet met een snelknop op de kassa, die verwijst naar een artikel zonder barcode maar met 
een vaste prijs. En 74% van de omzet wordt gescand. 
In 2018 is voor € 90,- cadeaubonnen ingenomen en voor € 45,- verkocht 

 
 
6. Activiteiten 

 
Op basis van het resultaat van 2017 is in 2018 in totaal € 14.070,00 geschonken aan de 
goede doelen. In Tabel 3 staat een overzicht van de goede doelen en de bedragen. 
 
Tabel 3. Overzicht gesteunde goede doelen 

Doel Omschrijving  Bedrag (€)  
MooiVilt Donatie Kaardmolens  €       500,00  
Wings of Support project CPT-166 TEREO MISSION SCHOOL.  €    2.000,00  
Stichting Springplank Donatie Bob de Groot Dare to Dream   €       100,00  
Stichting Afrikaanse Albino's Donatie   €    1.500,00  
Stichting Thika Outreach Project Donatie  €    1.500,00  

Wilde Ganzen 
project 2017.0280 Hostel voor meisjes in 
Nepal  €    1.000,00  

MARIETTE S CHILD CARE Donatie  €    1.000,00  
St. Ontwikkelingshulp Kenia Donatie  €    1.000,00  
STICHTING MAGO CARE Donatie  €    1.500,00  
Stichting Springplank Donatie Bob de Groot Dare to Dream   €       900,00  
VRIENDEN DE RUINEKERK Donatie 2018.  €         50,00  
SARANA C V Hulp Lombok  €    1.000,00  
FJ POTHARST Sponsoring Bosschool tbv Lego League  €         20,00  
Stichting KOP Donatie  €    2.000,00  
  Totaal  €  14.070,00  
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7. Financieel Jaarverslag 
 
Het financieel overzicht van de afgelopen vier jaar is hieronder in tabel 3 weergegeven. 
 
Tabel 3. Financieel overzicht afgelopen vier jaar. 

 
 

Financieel overzicht Wereldwinkel Bergen Nh

Resultaatrekening 2018 2017 2016 2015

Omzet Winkel 116.788,67€         115.997,66€  117.422,22€  56.768,81€    
Omzet Diversen -€                        -€                 -€                 594,90€          
Totale omzet 116.788,67€         115.997,66€  117.422,22€  57.363,71€    
Af: Inkoopwaarde omzet -69.167,30€          -69.358,43€   -72.831,29€   -35.304,23€   
Bij: Diverse baten 371,06€                 425,95€          721,90€          1.022,73€       
Af: Exploitatiekosten -19.663,26€          -19.144,55€   -19.021,91€   -10.216,08€   
Af: Algemene kosten -3.902,37€            -4.131,62€     -4.100,76€     -2.369,71€     
Af: Afschrijving -4.748,36€            -4.313,35€     -4.301,86€     -1.136,51€     
Resultaat 19.678,44€           19.475,66€    17.888,30€    9.359,92€      

Balans per 31-12 2018 2017 2016 2015

Kas 3.013,65€              1.104,25€       1.013,15€       485,10€          
Betaalrekening 21.680,90€            18.462,99€     9.216,32€       6.103,99€       
Tussenrek. Pin-betalingen -€                        55,30€             621,30€          277,45€          
Spaarrekening 59.084,90€            58.988,07€     61.174,76€     75.952,86€    
Voorraad 41.088,02€            37.601,58€     32.994,01€     19.848,54€    
Debiteuren -€                        2.130,00€       730,00€          -€                
Totaal activa 124.867,47€         118.342,19€  105.128,24€  102.667,94€  

Eigen vermogen 91.280,80€            85.601,36€     76.015,04€     89.372,88€    
Voorziening Giften 22.115,55€            19.685,55€     13.835,55€     9.885,55€       
Voorziening Bijz. Uitgaven 6.962,75€              4.000,00€       2.000,00€       -€                
Bedrijfsmiddelen 4.493,37€              7.501,68€       11.769,05€     3.409,51€       
Crediteuren & Uitst.Cad.b. 15,00€                    1.553,60€       1.508,60€       -€                
Totaal passiva 124.867,47€         118.342,19€  105.128,24€  102.667,94€  

Giften -14.070,00€          -11.150,00€   -8.050,00€     -4.050,00€     
Omloopsnelheid 1,76                        1,96                 2,76                 1,88                 
Perc. Ink.waarde v/d omzet 59,2% 59,8% 62,0% 61,5%


