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VOORWOORD 

 

De Stichting Wereldwinkel Dordrecht is in Dordrecht gevestigd vanaf 1981.  

De winkel maakt deel uit van de Landelijke Vereniging voor Wereldwinkels. 

Alle werk wordt verricht door vrijwilligers. Zij houden de winkel draaiende en ondernemen 

diverse activiteiten om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een meer gelijkwaardige 

verdeling van de welvaart in de wereld. 

 

In dit jaarverslag willen we verantwoorden welke inspanningen geleverd zijn in 2016 om de 

doelstellingen van de Stichting te realiseren.  

De medewerkers hebben ook dit jaar weer een geweldige ingezet getoond voor de 

Wereldwinkel.  

 

We blijven ons actief inzetten, omdat de Wereldwinkel nog steeds een bijdrage kan leveren aan 

een beter bestaan voor mensen die leven in mindere omstandigheden dan in het westen.  

Door eerlijke handel bouwen deze mensen een eigen bestaan op. 

 

 

Dit is het laatste jaar dat we nog een klein bedrag subsidie hebben ontvangen 

van de Gemeente Dordrecht.  

 

 

Al jarenlang zijn wij Toyota garage Louwman in Dordrecht zeer 

dankbaar voor de sponsoring van het vervoer naar de importeurs in 

Culemborg en Tilburg. 

 

 

Met dank,  

Het Bestuur. 
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DOELSTELLINGEN VAN DE WERELDWINKEL 

 

De Wereldwinkel in Dordrecht is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Sinds 2010 

is de Wereldwinkel Dordrecht een van de Partner support winkels, dit zijn Wereldwinkels met 

een specifiek, meer zakelijk en up to date, contract. 

 

De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zet zich namens de Wereldwinkels in Nederland in 

om de hele handelsketen van de eerlijke handel op een hoger niveau te tillen.  

Fairtrade producten komen uit ontwikkelingslanden, in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Om te 

bepalen welke landen dit zijn, gebruikt de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gegevens 

van de Wereldbank. Landen die de Wereldbank benoemt in de categorieën ‘Low income or 

Middle income economies’ gelden voor Wereldwinkels als ontwikkelingslanden. 

Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Eerlijk houdt in dat de handel voldoet aan vier 

principes (in 2001 internationaal bepaald): 

1. Respect voor mens en milieu 

Bij de productie en handel van eerlijke producten is geen sprake discriminatie. Er zijn gelijke 

kansen voor mannen en vrouwen. Er wordt toegezien op veilige en gezonde 

arbeidsomstandigheden. Kinderarbeid is verboden en bij zowel de productie als de handel wordt 

gekeken naar een zo min mogelijke belasting van het milieu. 

 

2. Een langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie 

In Fairtrade wordt aan producenten een leefbaar loon betaald, waaruit voedsel, kleding, 

onderdak, medische zorg en de school voor de kinderen kan worden betaald. Er wordt gewerkt 

met regelmatige en terugkerende opdrachten om meer inkomenszekerheid te geven. De relatie 

tussen Fairtrade handelspartners is gebaseerd op dialoog en respect. 

 

3. Ondersteuning van producentenorganisaties 

Fairtrade producentenorganisaties worden door hun handelspartners ondersteund, onder meer 

door advies bij het ontwerp en de ontwikkeling van producten, organisatieadvies en trainingen 

over kostprijsberekening. Er worden bovendien afspraken gemaakt over voorfinanciering om de 

risico’s van investeringen niet alleen bij de producent te leggen. 

 

4. Transparantie van de handelsketen 

Van Fairtrade leveranciers wordt niet alleen verwacht dat ze zich houden aan de vastgestelde 

criteria, maar dat ze ook aantoonbaar kunnen maken dat dat zo is. Zo waarborgt Fairtrade de 

claims die er worden gemaakt. 

  

 

 

 



2016 Jaarverslag    3 

 

 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE  

 

 

Voorwoord           1 

 

Doelstell ingen van de Wereldwinkel        2 

 

 

Inhoudsopgave                3 

 

 

Algemene gegevens                 4 

 

Inleiding over Activiteiten en Werkzaamheden in 2016    5 

 

Hoofdstuk 1:  De winkel en de activiteiten 2016    6 

 

Hoofdstuk 2:  Organisatie        9 

 

Hoofdstuk 3:  Opbrengst en plannen      10 

  

Hoofdstuk 4:  Financieel verslag       12 

 

                 Balans en resultatenrekening 2016    13 

 

                         Toelichting jaarrekening       14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 Jaarverslag    4 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

 

Stichting Wereldwinkel Dordrecht 

Voorstraat 204  

3311 ES Dordrecht 

tel. 078 - 6142981 

 

Website:  www.Wereldwinkel-dordt.nl 

Email:   info@Wereldwinkel-dordt.nl 

 

Giro-rekening:      NL54 INGB 0001 5737 46  

BTW identificatie/ omzetbelastingnummer: NL00.98.41.052.B01 

Inschrijvingen Kamer van Koophandel: 

Handelsregister     23077136 

Stichtingenregister      41119093 

Registratie Waarborg Platina, Goud en Zilver 25662    

 

Openingstijden:  

 

Dinsdag     10.00 - 17.30 uur 

Woensdag     10.00 - 17.30 uur 

Donderdag     10.00 - 17.30 uur 

Vrijdag     10.00 - 17.30 uur 

Zaterdag     10.00 - 17.00 uur 

Zondag **     12.00 - 17.00 uur 

 

(**De 1e zondag van de maand tijdens Kunstrondje Dordt en de laatste zondag van de maand) 

    

 

 

Samenstelling bestuur op 31 december 2016 

 

Elly Janssens      Voorzitter 

Yvonne Veenman     Penningmeester 

Madelon van Ittersum-Meijer  Secretaris 

Irene Fobler      Personeelszaken 

Vacature       Bestuurslid met Retail- en/of marketing en Pr-achtergrond.

http://www.wereldwinkel-dordt.nl/
mailto:info@wereldwinkel-dordt.nl


INLEIDING OVER ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN IN 2016g 

 

De Wereldwinkel Dordrecht wordt geëxploiteerd door een groep van ongeveer 40 vrijwilligers, waarvan het 

overgrote deel actief is in de verkoop.  

De winkeliers, inkoopgroep, etaleurs, coördinatiegroep hebben allen hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden.  

De winkel heeft een groot aantal medewerkers die al lange tijd aan de winkel verbonden zijn. 

Ieder jaar vertrekt om verschillende redenen een klein percentage medewerkers. 

Het totale aantal vrijwilligers blijft door de aanmelding van nieuwe vrijwilligers redelijk constant.  

 

Na een overdrachtsperiode is officieel op 1 januari 2016 de bestuurssamenstelling veranderd. Na het 

vertrek van de penningmeester naar elders in het land, zijn wij blij om weer een deskundige nieuwe 

penningmeester in ons bestuur te verwelkomen.  

Een bestuurslid met commerciële achtergrond en met de specifieke taak: de PR, zou een zeer welkome 

aanvulling zijn voor de vacature die nog openstaat.  

 

Wat we met alle medewerkers hebben gerealiseerd in 2016, leest u in de volgende hoofdstukken.



HOOFDSTUK 1 

 De winkel en de activiteiten 

 

In dit hoofdstuk informeren wij u over de diverse activiteiten en werkzaamheden die de Wereldwinkel 

dankzij de inzet van de medewerkers in 2016 heeft kunnen oppakken. 

 

De producten worden ongeveer 9 á 10 keer per jaar ingekocht bij de gecertificeerde importeurs. De 

‘standaard’ producten worden via het Voorraadhuis aan ons geleverd, maar een deel van de 

kunstnijverheid wordt bij de importeurs in Culemborg en Tilburg geselecteerd en door de inkopers 

meegenomen. 

We zijn onze sponsor Toyota Louwman Dordrecht zeer dankbaar dat we al sinds 2008 vervoer inclusief 

brandstof mogen gebruiken om de inkopen te kunnen doen. 

 

We zijn lid van de winkeliersvereniging Voorstraat – Noord; zij proberen dit 

deel van de Voorstraat aantrekkelijk te maken voor het publiek en wij 

participeren in verschillende activiteiten die deze winkeliersvereniging 

organiseert, zoals het jaarlijkse Voorstraat Noord Festival.  

 

 

Op de World Fair Trade dag 7 mei hebben we aandacht besteed aan eerlijke 

chocolade en zijn met een Tony 

Chocolonely pak de stad ingegaan. 

Deze actie is op 29 mei herhaald op 

de pop-up market. 

 

 

 

 

De Gemeente Dordrecht is een vaste klant bij onze winkel. Ook dit jaar 

hebben wij felicitatiepakketjes voor de gemeente verzorgd die geschonken 

worden bij jubilea of 100 jarigen.  

 

 

Voor Stichting de Grote Kerk is in de kerstperiode een vitrine in de kerk met 

producten geëxposeerd. Zij verkopen onze producten in hun winkel. 

 

Voor Bibliotheekaanzet, is in de centrale bibliotheek in Dordrecht gedurende 

een maand een vitrine ingericht en was er een korting voor pashouders. 



De Wereldwinkel is op een aantal markten aanwezig geweest, waaronder:  

 

- Sta Pal 

- 29 mei pop-up market (Beverwijckseplein)  

- 18 juni Zomerklanken (Energieplein) 

- Boekenmarkt zondag 3 juli, met een kraam in onze eigen winkel. 

- Kerstmarkt 12 december  

 

Andere activiteiten:  

 

- Gastles bij weekendschool Petje af en bezoek aan de winkel. 

- Fairtrade project van de Kindernevendienst van de Remonstrantse kerk met bezoek aan de 

winkel. 

- Inzameling. We zamelen al jarenlang diverse dingen in 

voor goede doelen, zoals pennen, doppen en cartridges. 

Dit jaar deden we mee met een zonnebrillen 

inzamelingsactie.  

 

 

Op 9 december was er bezoek van een zilversmid en één van zijn medewerkers uit Nepal. 

 

                   

 

 



De Wereldwinkel op sociale media: 

 

De klanten kunnen op onze site www.Wereldwinkel-dordt.nl regelmatig 

aanbiedingen en informatie van de landelijke vereniging en onze winkel 

vinden. Ze kunnen zich opgeven voor de Nieuwsbrief. 

We zijn ook actief op Twitter en Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grootverbruik 

 

De grootverbruikers zijn dit jaar actief benaderd. Bij sommigen heeft dit tot 

resultaat gehad dat er meer variatie in producten wordt afgenomen.  

Er zijn ook enkele nieuwe grootverbruikers bij gekomen.  

De bestelde artikelen worden in Dordrecht gratis bezorgd bij de bedrijven, 

kerken en scholen. 

 

 

 

 

Kerst- en relatiegeschenken 

 

Dit jaar is er weer hard gewerkt om kerstpakketten te verkopen.  

Dit is geen makkelijke activiteit, maar het is gelukt. De 

kerstpakketten worden in overleg met de klant samengesteld en 

daarna besteld bij de diverse importeurs. De geleverde producten 

worden door de medewerkers aantrekkelijk verpakt.  

Desgewenst kunnen de pakketten op een afgesproken plaats en 

tijd bezorgd worden.  

De extra gegenereerde omzet van de kerstpakketten kunnen we 

heel goed gebruiken.  

 

Wij verkopen ook cadeaubonnen van verschillende waarden.  

Soms worden deze samen met een klein cadeautje bv. een reep chocolade of een fles wijn als 

(kerst)pakketje verkocht.  

http://www.wereldwinkel-dordt.nl/
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HOOFDSTUK 2 

De Organisatie 

 

Landelijke Vereniging 

De Wereldwinkel is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De landelijke vereniging is 

volop bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de Wereldwinkels te laten voortbestaan en dit doen ze 

door hun leden er meer bij te betrekken dan voorheen. Enkele medewerkers hebben de trenddagen 

bezocht; de cursus werken in de wereldwinkel en de verkoopcursus online gevolgd. 

Daarnaast zijn er ledendagen in juni en november geweest, die door bestuursleden zijn bezocht. Ook aan 

regionale bijeenkomsten is deelgenomen en voor 2 van deze bijeenkomsten hebben we de organisatie 

verzorgd. 

De winkelbegeleider heeft dit jaar enkele keren een bezoek gebracht en heeft advies gegeven onder 

andere over de interpretatie van de wekelijkse en maandelijkse verkoopcijfers in relatie tot de inkoop. 

 

Interne organisatie 

Om alle vrijwilligers zoveel mogelijk te betrekken bij wat er speelt in en rondom de Wereldwinkel vindt een 

keer per maand een algemene vergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden een aantal vaste 

zaken geregeld, zoals de afstemming van het winkelrooster, de dagelijkse gang van zaken in de winkel, 

het doen van voorstellen aan het bestuur en het bespreken van bestuursbesluiten en aandacht voor 

professionalisering van de medewerkers.  

In 2016 zijn o.a. de volgende onderwerpen aanbod gekomen: de producten van Cerro Azul, chocolade, 

wijn en zout, die in een presentatie voor de inkopers werd gehouden, is in stukjes geknipt en op diverse 

medewerkerbijeenkomsten doorverteld. Daarnaast is er een excursie voor de medewerkers geweest naar 

een koffiebranderij Neuteboom in Almelo, waar de Fairtrade koffie gebrand en verpakt wordt.

 

 

Om allerlei zaken in en om de winkel goed te laten verlopen is er regelmatig een overleg van de 

coördinatiegroep. Hierin zitten de mensen die verschillende groepen/ taken in de winkel 

vertegenwoordigen, waardoor zaken goed op elkaar afgestemd kunnen worden.  

Zij hebben een eigen budget en twee keer per jaar wordt er bekeken of dit toereikend is.  

Dit is een vast agendapunt bij het overleg tussen coördinatiegroep en bestuur. 

Na iedere bestuursvergadering is er een Nieuwsbrief voor de medewerkers.



HOOFDSTUK 3 

Opbrengst en plannen 

 

In de twee voorafgaande hoofdstukken is uiteengezet hoe de organisatie afgelopen jaar gefunctioneerd 

heeft. We zijn tevreden over het verloop van de activiteiten en over onze winkel als geheel. Het is een 

mooie up to date winkel. Dit hebben we nog eens kenbaar weten te maken in een Dordtse tv-uitzending 

en een mooi artikel in AD de Dordtenaar. Dit als reactie op negatieve berichten over wereldwinkels elders. 

 

Het is voor eenieder prettig om terug te zien op een tevredenstellend 2016. Het geeft weer energie om in 

het nieuwe jaar met enthousiasme aan de slag te gaan.  

Onze doelstelling is het stabiliseren van de omzet en indien mogelijk verhogen van de omzet door 

aantrekkelijke producten in te kopen en te verkopen. Een van de mogelijkheden om de omzet te verhogen 

is het streven naar een hoger bonbedrag per klant. 

 

We gaan zeker kritisch naar onze producten kijken. Met name de variatie in Food producten wordt tegen 

het licht gehouden en uiteindelijk zal er een aangepast assortiment samengesteld worden. Ook zal er met 

sommige producten geëxperimenteerd worden, om te zien of klanten in andere producten of merken 

geïnteresseerd zijn.  

 

De zo positief uitgepakte activiteiten rond grootverbruik en kerstpakketten zullen voortgezet worden. 

 

De mooie, steeds wisselende etalages, maken dat mensen niet zomaar voor bij lopen. Dit willen we zeker 

blijvend aandacht geven. De kansen om onze producten aantrekkelijk elders te plaatsen worden benut en 

zo mogelijk uitgebouwd.  

 

Vrijwel ieder jaar willen we iets aan de uitstraling van de winkel doen. Het plan is om de vloer en zo 

mogelijk ook de tafels een andere kleur te geven, die meer passend is bij de hedendaagse trends. 

 

Een van de andere speerpunten is het onder de aandacht brengen van de producten die in de Wereldwinkel 

te koop zijn door gebruik te maken van de sociale media. Dit kost niets en kan misschien ook een jonger 

publiek aanspreken. In 2016 was dit een speerpunt en dat blijft het ook. 

 

Vanzelfsprekend is er aandacht voor de vakkennis van de medewerkers. Het plan is om samen met enkele 

wereldwinkels uit de regio enkele bijeenkomsten te organiseren waarin kennis en ervaring uitgewisseld 

wordt. 

 

De algemene vergadering is een belangrijk onderdeel van het werk van de mensen in de winkel. 

Van eenieder wordt verwacht minimaal drie keer per jaar aanwezig te zijn. Het is belangrijk om niet alleen 

goed geïnformeerd te worden, maar ook deel te nemen aan de gespreksonderwerpen, zodat we als een 

team de winkel zo goed mogelijk laten draaien. We weten allemaal waarvoor we het doen!



 

HOOFDSTUK 4 

Financiën  

 

In 2016 zijn we erin geslaagd de omzet op hetzelfde niveau te houden als in 2015.  

Omdat we 2016 met een klein positief resultaat hebben afgesloten zijn onze solvabiliteit en 

liquiditeit prima op orde. 

 

In 2016 heeft de Wereldwinkel voor het laatst subsidie ontvangen van de gemeente.  

 

De aandachtspunten voor 2017 zijn:  

 

- Meer inzicht in de inkoopkosten/marges, met als doel een hogere brutowinst; 

- Investeren in de winkel: nieuwe vloer en upgraden winkelinrichting; 

- Blijvende aandacht voor kostenbeheersing; 

- Zoeken naar een sponsor/aanvullende inkomsten



 

TING WERELDWINKEL DORDRECHT 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016  

           

ACTIVA 
 2016 2015  

PASSIVA  
 2016 2015 

           

Materiële Vaste Activa 
  

Vermogen  
   

           

Verbouwingen   €      1.430   €    1.822   Eigen Vermogen   €  76.202   €  75.561  

Inventaris     €      1.179   €    1.483   Voorziening    €    1.000   

    €      2.609   €    3.305       €  77.202   €  75.561  

           

Vlottende Activa      Kortlopend vreemd vermogen  

           

Voorraad    €    33.000   €  35.005   Crediteuren   €    6.989   €    7.896  

Debiteuren    €      9.419   €    7.969   Belastingen & premies   €    1.590   €    1.363  

Overige vorderingen   €    10.152   €    6.567   Overige schulden en     

Liquide middelen   €    30.697   €  32.044    overlopende passiva    €         96   €         70  

    €    83.268   €  81.585       €    8.675   €    9.329  

           

TOTAAL   €    85.877 €  84.890     €  85.877 €  84.890 



 

 

STICHTING WERELDWINKEL DORDRECHT 

JAARREKENING 2016 

        

    2016   2015 

        

Netto-omzet   €      108.979     €      106.562   

Kostprijs van de inkoop   €        70.851     €        62.072   
Bruto-omzet resultaat    €    38.128     €    44.490  

        
Kosten         

        

Personeelskosten   €             925     €             489   

Afschrijvingen   €             696     €             430   

Huisvestingskosten   €        22.924     €        21.157   

Verkoopkosten   €          6.525     €          8.115   

Kantoorkosten   €          5.908     €          5.240   

Algemene kosten   €          3.334     €          4.060   

     €      40.312     €      39.491  

        

Bedrijfsresultaat     €     -2.184     €      4.999  

        

Financiële baten en lasten    €           101     €           341  

        

Resultaat uit gewonen bedrijfsuitoefening  €       -2.083     €        5.340  

        

Buitengewone baten en lasten   €        2.724     €        5.448  

        

Resultaat 
  

 €          641  
  

 €    10.788  



 

 


