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Van de voorzitter

2020 is voor ons allemaal een uitzonderlijk jaar geworden.
De wereld is getroffen door een pandemie en om de verspreiding van covid-19
onder controle te krijgen zijn door de overheid maatregelen getroffen waardoor
o.a. de winkel tijdelijk gesloten is geweest en op dit moment nog steeds gesloten
is. Ook de sociale contacten zijn tot een minimum beperkt. Hierdoor hebben we
elkaar als groep vrijwilligers weinig kunnen zien. De medewerkersvergaderingen en
jaarlijkse BBQ konden niet doorgaan. Wij hebben het geluk te leven in een
welvarend land, veel van de fair-trade ondernemers, wiens produkten we
verkopen, hebben het minder getroffen en hebben onze steun nu hard nodig. Hoe
2021 zal uitpakken is nog onzeker; het belangrijkste is dat we gezond blijven.
We hebben afscheid genomen van Thoon als voorzitter, hij was 10 jaar lang het
gezicht van onze winkel. Gelukkig hebben we hem in augustus nog een leuk
afscheid kunnen geven. Daarnaast hebben we Ellen Middelweerd verwelkomd als
bestuurslid. Voor onze secretaris Lies Smit was het een extra zwaar jaar door het
plotselinge verlies van haar man.
Ondanks de omstandigheden hebben we financieel gezien een goed jaar gehad. De
omzet was met 48.249,- euro net boven wat was begroot en onder aan de streep
hebben we 1.911,- euro overgehouden. Hierdoor hebben we onze financiële positie
verbeterd en zijn we weer iets beter bestand tegen toekomstige tegenslagen.
Zoals gewend van Thoon eindig ik ook met een spreuk, deze keer van Confucius:
“Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.”

Noëlle Voorneveld
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Verslag van de secretaris

Het jaar 2020 staat in ieders geheugen gegrift.
De winkel dicht vanwege een pandemie hadden we nooit kunnen denken.
Afstand houden, bezoek minimaliseren, mondkapjes dragen, heel vaak handen
wassen en desinfecteren zijn intussen heel gewoon geworden. Zoveel winkels
gesloten wordt door velen met mij toch wel gemist. Ook het even gezellig ergens
koffie drinken is al een hele tijd niet meer mogelijk.
Maar uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste en daar doen we het allemaal
voor; niet alleen voor onszelf maar ook voor de mensen om ons heen. Onze hoop is
gevestigd op de vaccinaties.
Zowel de bestuurs- als de medewerkersvergaderingen moesten grotendeels worden
afgezegd. Telefonisch werd er soms even wat afgestemd.
In 2020 heeft het bestuur 2 maal een reguliere vergadering gehouden en 1 maal
een brainstorm sessie.
Thoon Jongerius trad na 10 jaar als voorzitter per 1 september af. Hij heeft heel
veel voor de Wereldwinkel Breukelen betekend. Eind augustus hebben we als
bestuur nog een bescheiden afscheidsbijeenkomst kunnen houden, dankzij het
prachtige weer in de tuin van Hans Grooten. Fijn, dat bijna iedereen de moeite
had genomen een A4-tje voor Thoon te maken. Ook ontving Thoon een dinerbon.
Daar heeft hij samen met zijn vrouw Wilma nog in het najaar van kunnen genieten.
Noëlle Voorneveld, de penningmeester, heeft het voorzitterschap van Thoon
overgenomen. Zij vervult nu beide functies.
Van harte hoop ik dat in de loop van 2021, na alle vaccinaties, de winkel weer
volledig open kan en we met veel enthousiasme met ons allen het werk voor de
wereldwinkel weer volledig kunnen oppakken.
Lies Smit-Steenhuis
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Van de adviseur
Voor het jaarverslag van onze Wereldwinkel kunt u in dit schrijven voldoende
verslagen vinden om te onderzoeken hoe het de Wereldwinkel in Breukelen in 2020
is vergaan.
Allemaal hebben we nog duidelijk de crisis omtrent de coronavirus op ons netvlies
staan. De crisis die eind februari begon en in maart zover om zich heen had
gegrepen dat de winkels sloten, de mensen thuis bleven en krakend en piepend de
economie langzaam tot stilstand kwam. Na enkele maanden gingen de raderen
weer wat draaien om voor de winkels in de herfst opnieuw remmend tot stilstand
te komen.
Ook de Wereldwinkel is in 2020 vele maanden dicht geweest, al is er steeds een
kleine mogelijkheid gebleven om op bestelling goederen te leveren en is het in de
kersttijd toch nog gelukt om de bestelde kerstpakketten te leveren.
Hoe ging het dan met de vrijwilligers? Velen van ons zijn al wat ouder en een
aantal had aangegeven onder omstandigheden liever niet in de winkel te staan.
Begrijpelijk en met de rest hebben we in de zomermaanden de diensten vol
gehouden en de winkel draaiend.
Hopelijk zullen we nadat de crisis afneemt weer door kunnen met de grote groep
vrijwilligers die we hebben. Natuurlijk zou het fijn zijn als de groep wat uitbreidt;
als er nieuw bloed komt om ons te versterken. Want nog steeds staan we als
Wereldwinkel voor een eerlijke handel; voor de mogelijkheid om via handel de
welvaart eerlijker te verdelen en te zorgen dat juist die delen van de wereld die
moeilijk een concurrerende positie kunnen uitbouwen, de mogelijkheid krijgen om
volwaardig deel te nemen aan de wereldhandel.
Veel collega-winkels hebben het financieel moeilijk gehad, al of niet geholpen door
de overheid. Wij als Wereldwinkel hebben gelukkig slechts een beperkte
hoeveelheid vaste kosten en een bescheiden reserve waardoor we 2020 toch goed
zijn doorgekomen zonder hulp van buiten. U leest daar meer over in de
verschillende verslagen.
Waar ik graag de nadruk op wil leggen is het feit dat de Wereldwinkel Breukelen als
oudste Wereldwinkel, nog steeds bestaat. Dat we nog steeds een grote groep
vrijwilligers hebben die zich enthousiast week in week uit bezig houdt om de
idealen te verwezenlijken. Eerlijke handel. Goede vooruitzichten scheppen voor de
producenten van de goederen die voor eerlijke prijzen in de wereldwinkels en
daarbuiten verkocht worden.
Nu het jaar 2020 achter ons ligt en de vaccinatie van de bevolking steeds grotere
vormen aanneemt hopen we in het jaar 2021 weer terug te kunnen keren naar de
openstelling van onze winkel zoals we die eerder gewend waren. Laten we
dankbaar zijn voor hen die in de lastige tijd toch doorgegaan zijn met het werk in
en voor de winkel. Laten we de oude traditie van de samenkomst met elkaar die
we ieder jaar houden en die in 2020 niet doorging, weer oppakken. Laten we hopen
dat de vrijwilligers weer als vanouds in de winkel kunnen zijn, dankbaar dat zij er
zijn, dankbaar dat zij hun enthousiasme weer ten toon willen spreiden.
Laten we vooruit kijken en positief de toekomst ingaan.
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Hans Grooten

MEDEWERKERS Wereldwinkel Breukelen

2020 was voor ons medewerkers een heel ander jaar dan andere. We begonnen
weer met veel enthousiasme en het ging heel goed toen kwam de CORONA in
maart. De nodige aanpassingen werden gedaan, een glasplaat voor op de balie,
mondkapjes op, met 2 klanten in de winkel en de richting met pijlen aangegeven.
We mochten nog wel met z’n tweeën staan en verschillende wilden wel alleen
staan. Zo kon de winkel toch nog open blijven. Algauw kregen we van de overheid
nieuwe richtlijnen een algehele lockdown en moesten we sluiten. Wij waren
natuurlijk hevig teleurgesteld. In juli mocht de winkel weer beperkt open. De
winkel was dinsdag gesloten en op andere dagen gingen we om 12.00 uur open.
Esther heeft een rooster opgesteld waarin de vrijwilligers konden opgeven wie er
wilde staan.
Voorheen maakten Nelly Kok en Imke Pruim
het rooster maar in deze situatie
zagen ze er vanaf. Wij willen ze heel hartelijk danken voor hun lange inzet dat ze
het rooster maken gedaan hebben. Het is altijd weer een hele puzzel.
In september zijn de openingstijden weer verruimd en de reacties van de klanten
waren heel positief . Zo hebben we nog een goede omzet gehad ondanks de vraag
naar kerstpakketten.
We zitten nu weer in een lockdown en hopen dat de winkel weer snel open mag.

Emmy Schoonderwoerd
medewerkers coördinator
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Food

De inkoop wordt online bij Fairgreen Concepts, Cerro Azul, Barbosa en EL-Puente
gedaan.
Sinds mei kopen wij enkele producten bij EL-PUENTE in. Het betreft ongeveer 14
producten, het is een Duitse Fairtrade groothandel.
In het voorjaar was er door het coronavirus een winkelsluiting, dankzij de
samenwerking met de Jumbo zijn wij niet met de paasproducten blijven zitten.
Mede door de winkelsluiting, hebben wij bij heropening van de winkel ongeveer 10
producten vanwege houdbaarheidsdatum uit de winkel moeten halen, echter heeft
dit nog een hele periode doorgewerkt, in totaal gaat het om ongeveer 65
producten.
Door beperkte afname hebben onze leveranciers 10 producten uit hun assortiment
gehaald,
Vanwege matige verkoop, waardoor verkoop binnen houdbaarheidsdatum niet
mogelijk bleek, hebben wij 15 producten uit ons assortiment gehaald.
Helaas hebben wij dit jaar wederom producten voor verloop van de
houdbaarheidsdatum afgeprijsd. Door deze producten tijdig in prijs te verlagen, is
het merendeel binnen de periode van de houdbaarheidsdatum verkocht.
Door de leveranciers zijn ongeveer 25 nieuwe producten aan hun assortimenten
toegevoegd, wij hebben deze ingekocht, helaas is de verkoop hiervan wisselend.
Fair Trade Original heeft de kruidenlijn uitgebreid met Mexicaanse producten, een
mooie aanvulling in ons assortiment
Het was weer een warme en lange zomer, hierdoor waren wij genoodzaakt de
chocoladevoorraad in de container te houden, door aanschaf van de airco, was het
mogelijk om een beperkt aantal chocolade producten in de winkel te laten staan.

Het jaar is afgesloten met een mooie kerstpakketten verkoop.
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Ellen Middelweerd en Annie Meinetten

Verslag van de winkelcoördinator

De inkoopgroepen zijn:
1. Non-food + kaarten + sieraden: Annelies Hack, Marga de Vries en Esther
Muskens
2. Food: Annie Meinetten en Ellen Middelweerd
Non-food gaat elke 4 weken inkopen doen in Culemborg. Dit wordt gedaan bij
Eerlijk & Bijzonder, Barbosa, Fairplaza en Mondiaal. Online worden er producten
besteld bij Don Estilo, Alchemia en Moeders Geuren.
Food besteld alles online of ze gaan incidenteel naar Culemborg. Ze bestellen
regelmatig om de voorraad op orde te houden of als er grote bestellingen zijn. Voor
de feestdagen en speciale gelegenheden bestellen ze extra.
De inkoopgroepen staan op zichzelf en beslissen zelf wat er wordt ingekocht.
Voor het uitpakken en prijzen is er hulp van Jannie van Barneveld, Hans Grooten en
Helga Vervoorn.
Annelies en Marga verzorgen het etaleren.
Activiteiten:
Er zijn eigenlijk geen activiteiten geweest ivm Corona. Helaas geen jaarmarkt en
kerstmarkten.
We hebben wel in december kerstpakketten ingepakt en bezorgd.
Bij het uitvoeren van activiteiten wordt hulp gevraagd aan de vrijwilligers, ze
kunnen zich voor een bepaalde activiteit opgeven.

Esther Muskens
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WERELDWINKEL BREUKELEN

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31-dec-20

31dec-19

Activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen

17.528
100

6.919

Overige vlottende activa
Liquide middelen

Totaal Activa

13.352

22.192

39.820

829
14.632

35.732

Passiva

Eigen vermogen

36.636

34.725
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Kortlopende schulden
Crediteuren

2.517

Overlopende passiva

138

Overige kortlopende schulden

529

Totaal Passiva

39.820

773
234

35.732

WERELDWINKEL
BREUKELEN
RESULTATENREKENING 2020 MET
VERGELIJKENDE CIJFERS
(exclusief btw)
Verschi
Werkelijk Begroting Werkelijk
l
2019

2020

2020 vs
2020 2019

OPBRENGSTEN:

Omzet non-food

30.417

30.000

31.030

2%

Omzet food

21.147

18.000

17.218

-19%

TOTAAL OMZET

51.563

48.000

48.249

-6%

INKOOPPRIJS OMZET

35.443

32.976

33.485

-6%
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BRUTOWINST

16.121

15.024

31,3%

% van Omzet

14.764

31,3%

-8%

30,6%

KOSTEN:

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur

7.071

7.208

7.236

Gas, water en elektra

1.530

1.680

1.767

Telefoon-en internetkosten

552

588

554

Verzekeringen

285

288

288

Inrichtingskosten winkel

-

Overige huisvestingskosten

647

645

533

Teruggaaf energiebelasting

(1.208)

(220)

(295)

Subtotaal

8.877

10.889

10.329

Consumptiekosten,
ledenvergadering + BBQ

556

575

212

Attenties medewerkers

308

300

598

Autokosten

300

300

342

Subtotaal

1.164

1.175

1.152

700 248

16%

KOSTEN MEDEWERKERS

-1%

CONTRIBUTIES EN
ABONNEMENTEN
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Contributie Landelijke
Vereniging

462

480

483

Overige contributies en
abonnementen

334

350

355

Onderhoudscontracten

297

301

320

Subtotaal

1.093

1.131

1.158

Kantoorbenodigdheden

252

275

142

Winkelmaterialen

679

650

449

Verkooppromotie

392

515

536

Ingeleverde
stempelkaarten

75

75

80

Representatiekosten

-

-

31

Bankkosten

387

360

229

Kas/Betalingsverschillen

(76)

Subtotaal

1.710

1.875

1.430

-16%

TOTALE KOSTEN

12.844

15.070

14.070

10%

EXPLOITATIE RESULTAAT

3.277

(46)

694

6%

OVERIGE KOSTEN

(37)

-79%
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Buitengewone Baten

1.674

Buitengewone Lasten

(58)

NETTO RESULTAAT

4.894

% van Omzet

750 1.217
0 704

1.911

-61%

9%

1%

4%

winst

winst

winst
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