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Openingstijden van de 
winkel in Breukelen: 

Dinsdag    12-16 uur 
Woensdag   10-17 uur 
Donderdag   10-17 uur 
Vrijdag   10-17 uur 
Zaterdag   10-17 uur 

Wereldwinkel 
Breukelen 

Kerkplein 19 
3621 BA Breukelen 
Telefoon: 0346-251220 

Bezoek ook de 
wereldwinkel op 
internet: 

www.wereldwinkels.nl 

www.wereldwinkel-
breukelen.nl 
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Van de voorzi,er 

2021 is voor onze wereldwinkel, ondanks de omstandigheden (twee lockdowns), een goed 
jaar geweest.  

Afgelopen september hebben we onze jaarlijkse BBQ weer kunnen houden en in november 
hebben we weer een medewerkersvergadering kunnen organiseren, het was goed om 
iedereen te zien en te spreken en te constateren dat we met z’n allen redelijk door de 
moeilijke periode heen zijn gekomen. 

Er waren in 2021 geen veranderingen in het bestuur. Lies Steenhuis heeI aangegeven in 
2022 te gaan stoppen als Secretaris, ze heeI deze funcJe ruim 5 jaar bekleed. 

Financieel gezien was het een goed jaar. De omzet was met 42.935,- euro net iets onder wat 
was begroot, maar onder de streep hebben we 2.565,- euro over gehouden, dat was meer 
dan begroot. Hierdoor hebben we voor het 3e jaar op rij een posiJef resultaat behaald en zo 
onze financiële posiJe verder verbeterd. 

Het komende jaar zullen er weer andere uitdagingen zijn, nu het erop lijkt dat we het één 
achter ons hebben gelaten is er de oorlog in Oekraïne. We leven mee met de Oekraïense 
bevolking en proberen, waar mogelijk, ons steentje bij te dragen. 

Tot slot een toepasselijk citaat van Spinoza: 

“Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de 
disposiJe voor goede daden, vertrouwen en recht.” 

Noëlle Voorneveld 
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Van de secretaris 

Ook het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van Covid. Deels de winkel open en deels 
weer dicht. Zo gingen we het jaar door. Op alle mogelijke manieren, bijv via Facebook en 
foto’s op de website werd getracht de verkoop op te sJmuleren. 
Als medewerkers zagen we elkaar heel weinig het afgelopen jaar. Ook werden er weinig 
vergaderingen gehouden. 
Zodra er een mogelijkheid zich voordeed werd een bestuursvergadering gepland om elkaar 
bij te praten en te overleggen wat we doen om nog enige omzet te halen. 
Een winkel die draait met vrijwilligers heeI als groot voordeel ten opzichte van andere  
winkels Jjdens zo’n Corona-Jjd, dat men  persoonlijk financieel niet aaankelijk is van de 
winkel. 

In het najaar van 2021 konden we zelfs weer een Medewerkersvergadering houden. Het was 
heel fijn om elkaar weer te zien en te spreken. 

Hopelijk zal in het jaar 2022 de winkel weer het hele jaar gewoon geopend zijn. 

Lies Smit-Steenhuis 
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Verslag vrijwilligerscoördinator 

Voor de vrijwilligers is 20212 heel anders begonnen dan gedacht. De eerste maanden was de 
winkel nog gesloten, maar daarna mocht de winkel weer geleidelijk open. De vrijwilligers 
hadden de winkel erg gemist en waren enthousiast dat ze weer aan de slag konden. 
Bijna alle vrijwilligers waren gevaccineerd; we hielden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en 
droegen mondkapjes. 
Van 4 vrijwilligsters is het afgelopen afscheid genomen, te weten Wil Vermeulen, Helga  
Vervoorn en Liseee Korteling. Eén nieuwe vrijwilligster heeI zich aan ons team, toegevoegd; 
ondanks de Coronaregels heeI onze jaarlijkse barbecue toch doorgang kunnen vinden bij 
Hans en Hilde Grooten in hun mooie tuin. Het was weer erg gezellig. 
Helaas moest de winkel in december weer sluiten i.v.m. de tweede lockdown.  
We blijven posiJef en hopen dat in 2022 de winkel het hele jaar geopend kan blijven. 

Emmy Schoonderwoerd 
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 Van de winkelcoördinator  

De inkoopgroepen zijn: 

1. Non-food + kaarten + sieraden: Annelies Hack, Marga de Vries en Esther Muskens 

2. Food: Annie Meineeen en Ellen Middelweerd 

De inkoopgroep non-food gaat in principe elke 4 weken inkopen doen in Culemborg. Dit 
wordt gedaan bij Eerlijk & Bijzonder, Fairplaza, FairForward en Mondiaal. Online worden er 
producten besteld bij Sjaal met Verhaal, Don EsJlo, Alchemia en Moeders Geuren. 

Food besteld in principe alles online of ze gaan incidenteel naar Culemborg. Ze bestellen 
regelmaJg 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, Lies v/d 
Hoven en Lies Smit. 

Annelies en Marga verzorgen het etaleren. 

AcJviteiten: 

Er zijn eigenlijk geen acJviteiten geweest ivm Corona. Helaas geen jaarmarkt en 
kerstmarkten. 

We hebben wel in december kerstpakkeeen ingepakt en bezorgd. 

Bij het uitvoeren van acJviteiten wordt hulp gevraagd aan de vrijwilligers, ze kunnen zich 
voor een bepaalde acJviteit opgeven. 

Esther Muskens 
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Food  

De inkoop is online bij Fairgreen Concepts, Cerro Azul, Barbosa, El-Puente, Tony Chocolonely, 
Chocolatemakers en IDO!-Natural TemptaJon gedaan. 

In het najaar is de inkoop bij Barbosa beëindigd, zij zijn gestopt met hun Fair Trade 
groothandel. 
De Tony Chocolonely producten zijn wij vanaf dat moment rechtstreeks in de webshop bij 
Tony Chocolonely gaan inkopen; tevens rond die Jjd zijn wij enkele producten bij de 
Chocolatemakers gaan inkopen. 
Mede door de winkelsluiJng, hebben wij voor een langere periode te maken gehad met 
producten die Vanwege houdbaarheidsdatum afgeprijsd zijn verkocht; het gaat om ongeveer 
80 producten. 

Door de beperkte afname hebben onze vaste leveranciers Faitrade Original en Cerro Azul 13 
producten uit hun assorJment gehaald, waaronder de hele lijn van de Belvas chocolade. 
Vanwege maJge verkoop, waardoor verkoop binnen houdbaarheidsdatum niet mogelijk 
bleek, hebben wij ongeveer 8 producten uit ons assorJment gehaald. 

Door de leveranciers zijn ongeveer 20 nieuwe producten aan hun assorJmenten toegevoegd; 
wij hebben deze ingekocht. 
Wij hebben zelf ons assorJment uitgebreid met meer producten van El-Puente en IDO!-
Natural TemptaJon. 

Ellen Middelweerd 
Annie Meine,en 
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WERELDWINKEL BREUKELEN

   

RESULTATENREKENING  2021 MET VERGELIJKENDE CIJFERS

(exclusief btw)

Werkelijk Begroting Werkelijk Verschil

2020 2021 2021 2021 vs 2020

OPBRENGSTEN:

Omzet non-food 31.030              30.340              31.648              2%

Omzet food 17.218              13.560              11.287              -34%

TOTAAL OMZET 48.249              43.900              42.935              -11%

INKOOPPRIJS OMZET 33.485              29.675              27.956              -17%

BRUTOWINST 14.764              14.225              14.979              1%

  % van Omzet 31% 32% 35%

KOSTEN:

HUISVESTINGSKOSTEN
Huur 7.236                7.280                7.280                

Gas, water en elektra 1.767                1.680                1.460                

Telefoon-en internetkosten 554                   576                   567                   

Verzekeringen 288                   290                   290                   

Inrichtingskosten winkel 248                   -                    -                    

Overige huisvestingskosten 533                   585                   534                   

Teruggaaf energiebelasting (295)                  (275)                  -                    

Subtotaal 10.329              10.136              10.131              -2%

KOSTEN MEDEWERKERS
Consumptiekosten, ledenvergadering + BBQ 212                   240                   420                   

Attenties medewerkers 598                   425                   470                   

Autokosten 342                   320                   360                   

Subtotaal 1.152                985                   1.250                8%

CONTRIBUTIES EN ABONNEMENTEN
Contributie Landelijke Vereniging 483                   439                   429                   

Overige contributies en abonnementen 355                   369                   383                   

Onderhoudscontracten 320                   309                   309                   

Subtotaal 1.158                1.117                1.121                -3%

OVERIGE KOSTEN
Kantoorbenodigdheden 142                   225                   183                   

Winkelmaterialen 449                   500                   534                   

Verkooppromotie 536                   500                   553                   

Ingeleverde stempelkaarten 80                     75                     175                   

Representatiekosten 31                     20                     9                       

Bankkosten 229                   276                   282                   

Kas/Betalingsverschillen (37)                    -                    (4)                      

Subtotaal 1.430                1.596                1.732                21%

TOTALE KOSTEN 14.070              13.834              14.234              1%

EXPLOITATIE RESULTAAT 694                   391                   745                   7%

Buitengewone Baten 1.217                1.819                1.820                

Buitengewone Lasten -                    -                    -                    

NETTO RESULTAAT 1.911                2.210                2.565                34%

  % van Omzet 4% 5% 6%

winst winst winst
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WERELDWINKEL BREUKELEN
   
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-dec-21 31-dec-20
Activa

Vlottende activa
Voorraden 15.811      17.528   
Vorderingen 200          100        
Liquide middelen 27.353      22.192   

Totaal Activa 43.363      39.820   

Passiva

Eigen vermogen 39.201      36.636   

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.642       2.517     
Overlopende passiva 256          138        
Overige kortlopende schulden 1.264       529        

Totaal Passiva 43.363      39.820   
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