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Doelstelling
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt
authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers
zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten.
Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal
mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische
zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze
met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan. In de
Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die
prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen
verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op
dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders
en keramisten een stem. Met het inkomen, welke zij verdienen door de verkoop van hun
producten, kunnen ze een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met
voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet
veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van
producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse
consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de
ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere
culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de
producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige
prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop
help je hen daarbij.

De Organisatie
De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De
vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De
vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van
eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder
inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis
Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun
producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest.
De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen
om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het
doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde
wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te
voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’
naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het
verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de
Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan
Inleiding
Wereldwinkel Boxtel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit
arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden
kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.
Wereldwinkel Boxtel is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo
haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze
producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten
Wereldwinkel Boxtel vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te
laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende
activiteiten: - verkoop en promotie van fairtrade cadeaus; - het bevorderen van fairtrade
buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes; - bijdragen aan het versterken van
de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels.

Financiering
De winkel functioneert door op de kostprijs van de artikelen een winstmarge te zetten en
uit die winstmarge dienen alle kosten te worden gedekt.

Beheer van het vermogen
Het vermogen van de winkel bestaat voornamelijk uit de voorraad artikelen zoals die in
de winkel liggen. Mocht er overbodige liquiditeit zijn dan wordt dit bedrag op een
spaarrekening bij de bank geplaatst.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt aangewend om voldoende artikelen te kunnen inkopen om de
winkel een dusdanige interessante uitstraling te geven dat de klanten de producten
kopen.

Samenstelling/Functies van het bestuur
Voorzitter: Marjo Spee
Secretaris: Frank Geurtz
Penningmeester: Floris van Berkel
Bestuurslid: Hans Meeuwisse

Beloningsbeleid
Wereldwinkel Boxtel heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De
vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding.

Verslag
Inleiding
Wereldwinkel Boxtel bevindt zich midden in het centrum van het dorp en heeft tot doel
om door middel van eerlijke handel producenten in arme landen de mogelijkheid te
bieden in hun bestaan te voorzien zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
Dit volgens het concept van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
De omzet van Wereldwinkel Boxtel staat in deze tijd van economische crisis onder grote
druk. Door middel van het bedenken van en deelname aan diverse activiteiten en
daarnaast het opzetten van digitale kanalen als een webshop en Facebook pagina
proberen we onze verkoop te bevorderen.

Interne organisatie
Het bestuur van de Wereld Winkel Boxtel bestaat uit de volgende personen: Marjo Spee voorzitter, Floris van Berkel - penningmeester, Frank Geurtz - secretaris, Hans
Meeuwisse - lid.
Een enthousiast team van ongeveer 35 vrijwilligers levert een grote bijdrage aan het
bestaan van de winkel. Er is nog steeds aanbod van nieuwe medewerkers is maar het
vergt toenemende inspanning om voldoende vrijwilligers te vinden die de tijd hebben om
een aandeel te leveren aan de winkelactiviteiten.

Publiciteit
Om omzet te stimuleren brengen we Wereldwinkel Boxtel onder de aandacht door onze
fairtrade producten ook op andere plaatsen te tonen, bv tijdens verschillende plaatselijke
evenementen. Daarnaast is de winkel gekozen tot beste Cadeauwinkel van het jaar 2012.

Activiteiten 2017
·
·
·
·

Deelname aan jaarlijkse locale activiteiten zoals de Oranjebraderie, Fairtrade Dag,
Herfstfair en Kerstfair
Koopzondagen, al dan niet i.c.m. locale evenementen
Bazaar Boxtel (multicultureel evenement)
Vertegenwoordiging in de werkgroep Boxtel Fairtrade gemeente

Stichting Wereldwinkel Boxtel
Balans per 31 december 2017
(na voorstel resultaatverdeling)

Activa
31.12.2017

31.12.2016

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.113

1.531

1.113

1.531

18.303
2.788
15.137

16.416
4.783
20.977

36.227

42.176

37.341

43.707

0
27.849

0
33.095

27.849

33.095

Langlopende schulden

6.989

6.989

Kortlopende schulden

2.503

3.624

37.341

43.707

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal

Passiva
Eigen Vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Overige reserves

Totaal

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Wereldwinkel Boxtel, gevestigd te Rechterstraat 32 te Boxtel, bestaan
voornamelijk uit het exploiteren van een Wereldwinkel met als doel de producenten van
de aangeboden artikelen uit “ontwikkelingslanden” de mogelijkheid te geven een reëel
en eerlijk bestaansinkomen te verschaffen.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van
het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
De Stichting maakt geen gebruik van derivaten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde. De cijfers zijn vermeld in euro’s.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.

Langlopende schulden
Opgenomen niet rentedragende leningen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verkochte
goederen onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen,
bestaande uit de inkoopprijs van de goederen.

Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet verminderd met de inkoopprijs van de omzet.

Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2017.
Activa
De materiële vaste activa betreft de activering van verbouwingskosten aan de winkel per
september 2015.

Passiva
Het bedrag van de langlopende schulden bestaat uit het saldo van certificaten welke in
het verleden door 300 sympathisanten aan de Wereldwinkel zijn verstrekt.

Zakelijke zekerheden
Rekening courant krediet van € 5.000,- bij de bank

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichting
Het jaarlijks bedrag van de met derden aangegane huurverplichting van onroerende
zaken is € 10.200,-. De einddatum van de overeenkomst is 1 januari 2019.

Overige informatie
Gemiddeld aantal vrijwilligers
Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 42 vrijwilligers werkzaam voor de
Wereldwinkel Boxtel

Boxtel, 16 april 2018
Stichting Wereldwinkel Boxtel

Namens deze,
L.A.A. van Berkel (Penningmeester)

