
Jaarverslag 2017 – Wereldwinkel Barneveld Pagina 1

Voorwoord

De Wereldwinkel is sinds jaar en dag de fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met
de verkoop van fairtrade producten investeren Wereldwinkels in een (meer) leefbare
wereld. We betalen een eerlijke prijs voor deze producten, zodat onze medemens ver
weg een menswaardig(er) bestaan kan opbouwen. Wij verkopen originele cadeaus
en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Elk product is met zorg en volgens
de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Onze producten zijn gemaakt met
respect voor mens en milieu.

We merken daarbij dat het niet vanzelfsprekend is dat de consument de
Wereldwinkel blijft bezoeken. We hebben in toenemende mate concurrentie van
andere winkels, die steeds meer fairtrade producten verkopen. Dat zal de komende
jaren naar verwachting verder toenemen.
Een goede ontwikkeling. Het doel van de Wereldwinkel is altijd geweest om fairtrade
producten op zo groot mogelijke schaal op de markt te brengen. Maar we
constateren ook dat dit tot omzetverlies leidt bij de Wereldwinkels. Ook de
Wereldwinkel Barneveld heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een (licht)
dalende omzet.

2017 was een jaar dat we niet snel zullen vergeten. We denken daarbij vooral aan
het overlijden van onze penningmeester, Wim Dohmen. Zijn overlijden heeft ons allen
zeer geraakt. Het laat een grote leegte bij ons achter. We zullen hem niet vergeten.
Het werk gaat wel gewoon door. We zijn als bestuur verheugd dat we niet één, maar
liefst twee goede penningmeesters hebben gevonden. Met het inwerken van de
nieuwe penningmeesters hebben we pas goed gemerkt dat Wim jarenlang een rots in
de brandig is geweest, veelal een stille kracht. Maar de erfenis van Wim is aan beide
mannen meer dan toevertrouwd.

In het jaarverslag 2016 was al aangegeven dat het roerige tijden zijn voor de
Wereldwinkels in Nederland. Dat was in 2017 niet anders. Er zijn in de landelijke
media negatieve verhalen verschenen. Daarbij ging het met name over de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels. Het landelijke bureau is noodgedwongen afgeslankt
(meer dan de helft van de medewerkers is ontslagen) en er zijn financiële knelpunten
met betrekking tot de door de Wereldwinkels uitgegeven cadeaubonnen.
We hebben in 2017 besloten om afscheid te nemen van de Landelijke Vereniging.
Een moeilijke beslissing. Een jaar eerder was de tijd daarvoor nog niet rijp, maar door
de (verdere stagnatie van) ontwikkelingen in 2017 was het opzeggen van het
lidmaatschap onvermijdelijk. Aan de ene kan spijtig (een goed functionerende
Landelijke Vereniging kan een meerwaarde hebben), aan de andere kant zijn we
professioneel genoeg om ons ook als zelfstandige Wereldwinkel te redden.
Financieel zien we dat het weer de goede kant opgaat. Na een aantal magere jaren
hopen we dat we vanaf 2018 weer extra reserves kunnen opbouwen.
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Vol vertrouwen en met enthousiasme gaan we in 2018 verder aan de slag. In 2018
bestaat de Wereldwinkel Barneveld 40 jaar. Een mooie mijlpaal. In september gaan
we dat uitgebreid vieren. De burgemeester heeft al aangegeven daarbij een rol te
willen vervullen. Het wordt een mooie week in september op het vernieuwde Dijkje!

De Wereldwinkel Barneveld is een hecht team van circa 40 medewerkers. We
hebben bestaansrecht dankzij onze vrijwilligers. Mensen die zich dag in dag uit
inzetten voor de doelen van de Wereldwinkel. Met elkaar zijn we in staat om onze
winkel draaiende te houden. Dat is ook het streven voor de komende jaren.

Bram Koppenaal,
Voorzitter

Bestuur
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Per 31 december 2017 bestond het bestuur uit 4 leden, nl:

Voorzitter: Bram Koppenaal
Secretaris: Plunet Oostdijk
Penningmeesters: Bert van Rietschoten en Cees Beijert

Omdat in de praktijk bleek dat 3 bestuursleden toch wel erg weinig is en ook omdat
Wim Dohmen om gezondheidsredenen niet altijd de vergaderingen meer kon
bijwonen, is gezocht naar een (tijdelijke) oplossing. Een mogelijkheid was om iemand
vinden die de vergaderingen zou willen bijwonen en wil meedenken en -praten
binnen en met het bestuur, zonder specifieke taak en zonder
bestuursverantwoordelijkheid te dragen.
Suzan Jonker was bereid dit op zich te nemen en zij was vanaf februari aanwezig bij
de bestuursvergaderingen.
Helaas overleed op 21 maart Wim toch nog plotseling. De overdracht van de
werkzaamheden naar Bert van Rietschoten, was nog in een beginfase en alle zeilen
moesten worden bijgezet om de lopende zaken te kunnen blijven uitvoeren.
Gelukkig vonden we al snel een tweede penningmeester in de persoon van Cees
Beijert. Bert en Cees hebben inmiddels de taken verdeeld en hebben zich heel snel
ingewerkt in de financiën van de Wereldwinkel. Het was niet eenvoudig om alles uit
te zoeken, maar het is ze gelukt om dat toch op vrij korte termijn te doen!

Wim had ook de leiding van de inkoopvergaderingen die 2x per jaar worden
gehouden. Deze taak heeft Bram overgenomen en Plunet maakt het verslag van
deze vergaderingen.

Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar.
Tijdens deze vergaderingen werd het afgelopen jaar veel tijd besteed aan het
functioneren van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW). Het bestuur
besloot uiteindelijk aan de leden voor te stellen het lidmaatschap van de LVWW per 1
januari 2018 op te zeggen. Tijdens de vergadering van 6 juli 2017 gingen de leden er
unaniem mee akkoord het lidmaatschap van de LVWW op te zeggen. We besloten
om als zelfstandige winkel verder te gaan.
Bij deze besluitvorming speelde de kwestie van de cadeaubonnen zeker een rol. De
stichting die het beheer van de cadeaubonnen heeft, moest surseance van betaling
aanvragen. Er kon al enige tijd geen geld meer worden uitgekeerd aan de
Wereldwinkels die cadeaubonnen bij de stichting hadden ingeleverd. Ook onze
winkel heeft nog een aanzienlijk bedrag tegoed aan ingeleverde bonnen. De
procedure betreffende de surseance loopt nog.
Met ingang van november zijn we gestart met de uitgifte van ‘eigen’ cadeaubonnen.
Deze kunnen uitsluitend in onze winkel gekocht en verzilverd worden.
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Tijdens de medewerkersbijeenkomst van 2 maart kregen we bezoek van de
Wereldwinkel Ridderkerk. Zij gaven een presentatie over de werving van
ambassadeurs voor de Wereldwinkel. Met een mooie powerpoint presentatie werd
uitgelegd hoe zoiets kan worden aangepakt. Het was de bedoeling hierop nog weer
in een later stadium terug te komen maar mede door het overlijden van Wim en de
beëindiging van het lidmaatschap van de LVWW moesten er andere prioriteiten
worden gesteld.

We hadden dit jaar maar 1 jubilaris en dat was Shnoriek. Zij was 12,5 jaar als
vrijwilliger werkzaam bij de Wereldwinkel.

Op 5 september gingen we allemaal naar ‘de Tolboom’ in Terschuur in plaats van
naar het gemeentehuis in Barneveld. In Terschuur genoten we van een heerlijk
pannenkoekenetentje.

Na de laatste Oud Veluwse Markt werd een begin gemaakt met het opknappen van
het Dijkje. De overlast als gevolg van de werkzaamheden viel uiteindelijk mee en het
resultaat is in elk geval een mooier winkelstraatje.

Medewerkers en Organisatie

De werkgroep Medewerkers en Organisatie heeft dit jaar op volle sterkte
gefunctioneerd met de leden:

Plunet: vertegenwoordiger namens het bestuur en tevens notulist vanaf 1 oktober,
Toos: vertegenwoordiger namens de werkgroep winkelinrichters,
Olga: vertegenwoordiger namens de werkgroep inkoop,
Jos P.: vertegenwoordiger namens p.r. en kerstpakkettenwerkgroep en tevens
notulist tot 1 oktober,
Hanneke: vertegenwoordiger van de werkgroep p.r. vanaf 1 december,
Suzan: meedenk lid,
Tiny: vrijwilligerscoördinator en tevens voorzitter.
M&O is 8 keer bij elkaar gekomen om de lopende zaken rondom medewerkers en
winkel door te praten en te organiseren.

Medewerkers

In 2017 zijn we met 43 medewerkers begonnen en met 36 geëindigd.
26 medewerkers doen regelmatig winkeldiensten. Zij hebben daarnaast vaak een
extra taak binnen een werkgroep.
10 medewerkers doen geen winkeldiensten maar hebben een taak als bestuurslid,
klusjesman, theeboeketjes en winkelrooster maken.
 Het meeleven bij onderlinge vreugde en verdriet is ook dit jaar groot gebleken.



Jaarverslag 2017 – Wereldwinkel Barneveld Pagina 5

 De waardering voor de inzet van onze medewerkers werd door het bestuur tot
uitdrukking gebracht met: iedere verjaardag een kaartje, een eindejaar attentie
en in september hebben we met zijn allen pannenkoeken gegeten in een
restaurant in Terschuur.

 Binnen de taak- en werkgroepen hebben wisselingen plaatsgevonden, zodat
alle werkzaamheden door konden gaan.

Organisatie

 Werkgroepen:
De taken worden onderling verdeeld, we werken met taak- en werkgroepen,
die door medewerkers met winkeldiensten worden ingevuld. Dit zijn
cadeauverpakkingen, inkoop, winkel inrichten, kerstpakketten, lief en leed,
M&O, prijzen, markten en schoonmaak.

 De medewerkers bijeenkomsten (6) zijn dit jaar goed bezocht.
 We hebben meegedaan aan “kunst in de etalage” met een beeld van Marijke

Lange.
 Bij de katholieke vrouwenvereniging mochten we een avond verzorgen met

een presentatie en een tafel met artikelen voor de verkoop.
 We hebben dit jaar voor de eerste keer op de “Lentemarkt” van het Pluimvee

museum gestaan.
 Tijdens alle zes van de Veluwse marktdagen stonden we met een kraam met

uitverkoop artikelen voor de winkel.
 Tijdens de dag van “Kunst op het Dijkje” georganiseerd door Simone van

Ward’s Art, stonden we met een statafel met koffie en thee buiten.
 Aan het eind van de zomer deden we mee met een actie van de Barneveldse

Middenstands Vereniging, genaamd “End of Summersale”. Verspreid door het
dorp stonden kramen met de laatste uitverkoop artikelen. Wij stonden met een
kraam voor de winkel.

 Vanaf september tot november ging het Dijkje op de schop. Eind november
werd het vernieuwde Dijkje geopend door Burgemeester Van Dijk. Hij knipte
een lint door en onthulde het nieuwe Jan van Schaffelaar beeld.

 In oktober bezochten we de vrouwenvereniging van Kootwijkerbroek met een
presentatie en een tafel voor de verkoop.

 Als start van de jaarlijkse extra koopavonden had de BMV in navolging van
andere landen gekozen voor een “Black Friday”. Wij deden mee met een actie
van 20 % korting op alle artikelen.

 Op de eindejaarmarkt voor de medewerkers van Verpleeghuis Norschoten
waren we aanwezig met een marktkraam.

 Tijdens Candlelight shopping stonden we buiten met een tafel met kaarsjes en
een mooi pakket, dat ter verloting werd aangeboden. Lootjes konden ter
plekke worden gekocht.

Inkoop
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2017 was geen makkelijk jaar om in te kopen, er vertrokken leveranciers uit Fair
Plaza en het aanbod bleef nagenoeg hetzelfde.
Wij liepen regelmatig met een groot vraagteken door Fair Plaza en Mondiaal, wat
moeten we inkopen, er waren zo weinig nieuwe artikelen, dus dan toch maar weer
nagenoeg hetzelfde inkopen!
Ook de angst, vanwege de dalende omzet, om niet te duur in te kopen nam de
overhand, gelukkig zijn we daarop teruggekomen.
Prullaria verkoopt niet, eyecatchers (hoe duur ook) lokken kijkers en potentiële
kopers.

Fair Plaza en Mondiaal hebben beiden hun showroom gerenoveerd, en het is
prachtig geworden. Ook Barbosa heeft nu de gehele ruimte ter beschikking, dus ook
meer producten.
Sawa Hasa in Tilburg is gestopt en is gelukkig door Mondiaal overgenomen.
Bij Fair Plaza zijn er andere leveranciers bijgekomen waardoor we weer nieuwe
artikelen kunnen inkopen, al met al zien we de 2018 met vertrouwen tegemoet.

Winkelinrichting

De winkelinrichters zijn blij met de nieuwe uitstraling van de winkel. Vooral de extra
etalage ruimte geeft de etaleuses de gelegenheid om iedere drie weken de winkel
weer een andere look te geven. Iedere keer is het weer een uitdaging om de winkel
er tip top te laten uit zien. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met thema’s en
feestdagen.
Ook proberen we de schappen regelmatig anders te presenteren, dit heeft als gevolg
dat de klant denkt dat er weer nieuwe producten zijn.
Zo hopen we de klanten te verrassen en hen te bewegen tot aanschaf van een
artikel.

Handnijverheid en Tafelen, Geluk en Sfeer

Terugblikkend op 2017 was het een rustig jaar, geen opzienbarende verbeteringen,
ook geen grote achteruitgang.

In Culemborg Fair Plaza zijn leveranciers vertrokken, maar er zijn ook weer nieuwe
voor teruggekomen, waar we erg blij mee zijn.
Ook kunnen we rechtstreeks via de website bestellingen doen bij Wisnu, waar we
dankbaar gebruik van maken, aangezien Wisnu momenteel is gehuisvest in Didam
en kleinschalig in Culemborg.
Wisnu heeft prachtige schalen, vazen, wanddecoraties e.d.
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Al met al en jaar met een lach en een traan, en dankzij de inzet van al onze
vrijwilligers hebben we het redelijk goed gedaan.

2018 gestart met een nieuw en fris (winkel)interieur, we gaan ervoor, op naar een
succesvol jaar.

Papier, Boeken en Muziek

Boeken
De verkoop van de boeken is iets teruggelopen. Een duidelijke oorzaak hiervan is
niet aan te geven. Wel vermeldenswaardig is dat een gedeelte van onze collectie ook
via andere kanalen verkrijgbaar is, zoals: de reguliere boekhandel, tuincentra,
internet e.d. De prijszetting is echter overeenkomstig de onze.

Kaarten
De verkoop is aanzienlijk teruggelopen. Vermoedelijke oorzaken:
- Met name jonge mensen die hun kaarten digitaal verzenden.
- Er is een groot aanbod van kaarten tegen lagere prijzen in Barneveld.
- De verkoop van de (Floris) Kerstkaarten viel tegen.

Muziek
De omzet hiervan is dit jaar iets verhoogd. Dit was en is één van de kleinste
segmenten binnen onze omzet. De verkoop was gemiddeld één CD per maand. In
het verleden lag dit iets hoger (twee CD’s per maand). Het koopgedrag van 1 of 2
klanten heeft daarom al veel gevolgen voor het omzetcijfer.

Mode en Sieraden

Bij de sieraden hebben we dit jaar meer ingekocht in het hogere segment. Zoals b.v.
halfedelstenen. De trend is dat de mensen komen voor de mooiere sieraden en dan
mag het ook wat duurder zijn. Dat zien we ook bij de zilveren sieraden. Exclusiviteit
wordt goed verkocht, ook als het iets duurder is. Het is een hele uitdaging om steeds
weer te zoeken naar exclusieve sieraden en niet meer dan één hiervan in te kopen.
Ook als het sieraad is verkocht moet niet direct weer hetzelfde sieraad worden
ingekocht. De vitrines worden regelmatig opnieuw ingericht en het zilver wordt
gepoetst.

Zo ook bij de sjaals. We konden dit jaar voor het eerst inkopen bij “Sjaal met een
verhaal”. Zij laten prachtige sjaals maken in Nepal van vilt en sari (zuiver wol en
zijde). Ook andere mooie producten van vilt worden daar gemaakt. De sjaals worden



Jaarverslag 2017 – Wereldwinkel Barneveld Pagina 8

goed verkocht. Ook de zijden sjaals gingen goed, daarvan zijn er elke keer weer
nieuwe kleuren in te kopen.

Tassen is een moeilijk product. Die verkopen niet goed en we proberen ze wel steeds
anders te etaleren.

Food

Er is het afgelopen jaar, met name in het assortiment van Fair Trade Original, het
een en ander gewijzigd. Wat vooral te merken is aan het theeassortiment.
Slechtlopende soorten zijn er uit gehaald en andere smaken zijn weer toegevoegd en
er wordt aan een uniforme verpakking gewerkt.
Voor de inkoop van met name de koffie van Cerro Azul, hebben we vaker samen met
Wereldwinkel Lunteren besteld en zo op bijkomende kosten kunnen besparen.
Tony’s Chocolonely blijft een trekker door het grote assortiment dat bij ons
verkrijgbaar is.
De food artikelen zijn op steeds meer plaatsen verkrijgbaar en om concurrerend te
blijven dienen de verkoopprijzen aantrekkelijk te zijn, maar daardoor worden de
marges steeds kleiner.

PR en Communicatie

De commissie bestaat uit Wilma Kamp en Hanneke Knuit. Jos Postma is gestopt met
haar werkzaamheden voor de Wereldwinkel.
Taakverdeling :
Wilma: Facebook en twitter. Dit laatste ligt nog stil. Zij heeft contact gezocht met het
MBO in Amersfoort om ondersteuning te krijgen op het gebied van Facebook en
twitter enzo. Dit is, tot op heden, niet gelukt. Het is een eenmalige opdracht en
daardoor te groot voor de school.
Hanneke: lid van MenO; bijwonen van vergaderingen BMV en BWO.
Jan Strunk: beheer website.

In januari was er weer ”Kunst in de etalage” met een beeld van Marijke Lange.
In november was de actie Black Friday, die samenviel met de heropening van Het
Dijkje. Dat was een groot succes. De winkeliers van Het Dijkje hebben de intentie om
vaker gezamenlijk op te trekken met acties.
In december was de verloting van het cadeau pakket.

Website en Communicatie
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WereldWinkelWeetjes
Ook dit verenigingsjaar zijn de WWW-tjes weer iedere maand verschenen. Het
inzenden van kopij aan het eind van iedere maand geeft wel duidelijkheid. Het adres
van de redactie is redactie@wwbarneveld.nl. Bij gebruik van een ander e-mailadres
bestaat de kans dat een ingezonden artikel over het hoofd wordt gezien en daardoor
niet geplaatst wordt.
Voor de uiteindelijke verschijningsdatum wordt wel gekeken naar o.a. de vergadering
van M&O, zodat ook deze info, zo nodig, actueel kan worden rondgestuurd. Helaas is
dit jaar de pen die steeds werd doorgegeven, zoek geraakt. Wellicht kan een van de
werkgroepen deze pen weer eens opzoeken…….
Over het algemeen kan gezegd worden dat in de 12 verschenen WWW-tjes zinvolle
informatie werd verstrekt.

Smoelenboek
Het in september 2016 verschenen, toen nog onvolledige, smoelenboek is in dit jaar
verder bijgewerkt en geactualiseerd.
Binnenkort zal het weer geactualiseerd worden, zodat het met het komende lustrum
weer “bij de tijd” is.

Website
Dit jaar is de site regelmatig bijgewerkt en zoveel mogelijk actueel gehouden.
In de loop van 2018 zal het geheel weer geëvalueerd en bijgewerkt worden. Een
nieuwe layout is in voorbereiding.
De redactie word nog steeds verzorgd door Plunet Oostdijk, vanuit PR wordt
informatie aangeleverd. Het beheer en de lay-out en het bijwerken gebeurt door Jan
Strunk.
De site is op internet te bereiken via het adres www.wwbarneveld.nl

Dit jaar werd de site regelmatig bezocht. Het merendeel van de bezoekers komt uit
Nederland, maar ook bezoekers elders uit de wereld zijn geregistreerd.

Kerstpakkettencommissie

Ook in 2017 mochten we kerstpakketten voor de
minima leveren, dit keer 285 stuks. Het inpakken vond
plaats aan de Stationsweg in een ruimte die door mevr.
Hanneke Looijen ter
beschikking werd gesteld
.

Elstar Catering leverde gratis een aantal inpaktafels.

http://www.wwbarneveld.nl/
mailto:redactie@wwbarneveld.nl
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Het inpakken is altijd een gezellige happening, waaraan ook medewerkers van Ons
Bedrijf een bijdrage leverden.

Een koffie pauze hoort er ook bij

Alles ingepakt en dan naar het uitgifte punt aan het Raadhuisplein.

Naast onze vaste kleinere afnemers zoals de
muziekschool en meneer Li hebben we dit jaar 11 pakketten gemaakt voor de
verloskundigen.

Boeketjes

Wat doen we zoal als boeketjes team.
De boeketjes worden gemaakt op maandagmiddag tijdens de winkeldienst van Gerda
en Janna.
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Zij krijgen daarbij hulp van Ibtisam Al-Dosh en Emma Husueva, van half twee tot drie
uur soms langer soms korter.
In 2017 maakten we 87 boeketjes en een onbekend aantal roosjes.
Voor Welzijn Barneveld 90 boeketjes.
Voor de oogstdienst van de gezamenlijke kerken maakten we 328 pakketjes.
Er waren 160 pakketjes voor de 80 jarigen van de gezamenlijke kerken nodig.
We bieden nu ook een mogelijkheid om geld te verwerken in een boeketje, onze
eigen medewerkers hebben daar al gebruik van gemaakt. We hebben deze
boeketjes niet in voorraad.




