
 

Jaarverslag 2019 

Fair Gi's & Goodies Wereldwinkel Beverwijk had in 2019 een moeizame start. Mogelijk herstelde de  
winkel nog van de renova@e van de Breestraat. Ondanks een lagere omzet in vergelijking met 2018 
was er een lichte s@jging van de brutowinst. Het kostenniveau steeg onder andere door verhoging 
van de huur en de energiekosten. Het eindresultaat beweegt zich bijna op break-even point.  
Eind 2019 bestaat het bestuur uit 5 leden en zijn 27 vrijwilligers ac@ef voor de Wereldwinkel. Eén 
bestuurslid trad af en een nieuwe trad toe. Van de vrijwilligers zijn een aantal, van oorsprong, 
aPoms@g uit Iran, Sri Lanka, Indonesië en Colombia. Ook in 2019 is er aan een van de vrijwilligers een 
Nederlandse taal cursus aangeboden.  Naast werkzaamheden voor de winkel zijn vrijwilligers ook 
ac@ef op ‘outdoor ac@viteiten’ zoals op de Jaarmarkt bij de Engelmunduskerk te Velsen, bij 
evenementen op de Breestraat en in de bibliotheek in Beverwijk. Het bestuur bedankt haar 
vrijwilligers door gezellige bijeenkomsten en een jaarlijks uitje. Begin 2019 vonden nog 
maatschappelijke stages plaats en is via S@ch@ng Weldoen een stagiaire aangemeld.  
Het assor@ment van de Wereldwinkel wordt voornamelijk ingekocht bij Fair Trade leveranciers.   
De Wereldwinkel sluit zich aan bij een groep Noord-Hollandse Wereldwinkels; er vindt regelma@g 
overleg plaats waarbij informa@e en ontwikkelingen worden uitgewisseld.  In 2019 hebben veel 
vrijwilligers een Inpak-cursus gevolgd. In 2019 is contact gelegd met de Bethelschool voor een winkel-
project. Waarbij de kinderen zelf de inkoop regelen en de materialen verkopen. We streven er naar 
dit project, samen met de school, uit te werken. De Wereldwinkel volgt de aanwijzingen in de wet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De subsidie van de gemeente Beverwijk wordt met name aangewend voor de locale  
bewustwordingsac@viteiten omtrent Fair Trade en de doelstellingen van de wereldwinkel zowel naar 
het winkelend publiek, de inwoners van Beverwijk en op scholen. Ook begeleiding en cursussen voor 
de buitenlandse medewerkers worden uit deze subsidie betaald. 

Het assor@ment van Fair Gi's & Goodies Wereldwinkel Beverwijk is gevarieerd samengesteld, een 
kleurrijke collec@e op het gebied van wonen, lifestyle, modeaccessoires, koken en tafelen. Ook in 
prijsopbouw vinden klanten van de winkel, diverse ar@kelen. 

De ar@kelen worden ingekocht bij importeurs waarvan de meeste centraal geves@gd zijn in 
Culemborg. Zij kopen de producten onder Fair Trade condi@es in bij producenten en kleine 
coöpera@es in tal van landen, zoals:  

• Met glas ingelegde mozaïek schalen uit Indonesië. 
• Sjaals en andere viltproducten uit Nepal 
• Glaswerk gemaakt van recyclet glas uit Zimbabwe  
• Kleurrijk Dolores keramiek uit Mexico 
•  Bronzen beeldjes uit Burkino Faso 
•  Kaarsen met uniek mo@ef uit Zimbabwe 



 

•  Zorgenpoppetjes uit Guatemala 
•  Keramiek uit Zuid-Afrika 

Naast de bekende koffie en thee zijn er tal van culinaire ar@kelen en wijnen, met Max 
Havelaarkeurmerk en vaak ook biologisch. Ook de verantwoorde chocolade producten zijn zeer in 
trek.  

Daarnaast verkopen we een randassor@ment met kaarten, boeken, symbolische en spirituele 
ar@kelen. En zijn er steeds meer ecologische en duurzame producten voor de milieubewuste klant. 
De ar@kelen zijn vaak passend bij het jaarge@jde zoals het voorjaar en de feestmaand december.  

Het bestuur van Fair Gi's & Goodies Wereldwinkel Beverwijk  
Breestraat 15 te Beverwijk 

Toelichting	op	de	jaarrekening		2019	

Algemeen 

De financiële positie van de Wereldwinkel Beverwijk is gezond. Er is sprake van een redelijke 
solvabiliteit en liquiditeit. Op het positief eigen vermogen is het positieve resultaat van 2019 iets 
vermeerderd. Onderstaand treft u een korte toelichting aan op de verschillende financiële 
onderdelen. 

Omzet 2019 € 85.166 excl. BTW €  (2018 € 89.250) 
In 2019 is de omzet gedaald t.o.v. de omzet van 2018. Na de renovatie en inrichting van de 
Breestraat in 2017 en 2018 is de toeloop van winkelend publiek, vooral in de eerste helft van 
2019, nog moeizaam. 

Brutowinst 2019 € 32.618 (2018 € 31.788) 
Ondanks de lagere omzet is er toch een lichte toename van de brutowinst (omzet minus 
inkopen).  

Kosten 2019 € 34.520 (2018 € 32.912) 
Ten opzichte van 2018 zijn de kosten licht gestegen in 2019, met name de huur en de 
energiekosten. 

Resultaat 2019 € 115 positief (2018 € 220 negatief) 
In 2019 is het resultaat net als in 2018 bijna op break-even point. In 2019 hebben wij een 
waarderingssubsidie van de Gemeente Beverwijk ontvangen van € 2.900. 

Eigen vermogen per 31 december 2019 €37.955 (2018 € 37.840) 
Het eigen vermogen kunnen wij op een redelijk niveau handhaven. Het eigen vermogen bestaat 
voor een belangrijk deel uit vlottende activa (voorraad, debiteuren, vorderingen), Het afgelopen 
jaar hebben wij geen beroep hoeven doen op onze kredietfaciliteiten bij de bank. 

De Penningmeester


