
 

Jaarverslag 2020 

Fair Gi's & Goodies Wereldwinkel Beverwijk kreeg in maart 2020, net als zoveel winkels in het 
centrum van Beverwijk, te maken met het coronavirus. De winkel is in maart 2020 corona-
proof ingericht. Maar helaas, zijn we vanaf 21 maart  tot 23 april, bijna 5 weken dicht. Daarna 
openen we met aangepaste openingsIjden. Van de vrijwilligers was een groot deel niet inzetbaar 
in de winkel, omdat deze qua lee'ijd tot de corona-risicogroep behoren, maar ook de klandizie 
bleef tot een minimum beperkt. Na 14 december waren we weer verplicht gesloten, terwijl de 
drukste weken van het jaar nog moesten komen!  De verkoop van KerstpakkePen kon gelukkig wel 
doorgaan. De geplande viering van het 30-jarig jubileum van de Wereldwinkel Beverwijk in april 
2020 moest, evenals daarop volgende winkelacIes worden geannuleerd vanwege de lockdown. 
Door corona zijn er geen verkoopacIviteiten op locaIe geweest en ook geen maatschappelijke 
stages. De Bethelschool wil samenwerken met de Wereldwinkel maar ook deze plannen konden 
geen doorgang vinden.  In september deden we nog wel mee met de Shop op Tijd WinacIe van 
LEV Beverwijk Centrum.  
Eind 2020 bestaat het bestuur uit 3 leden en zijn 24 vrijwilligers acIef voor de Wereldwinkel. Het  
bestuurslid winkelzaken trad terug en in de loop van het jaar trad een nieuwe voorziPer toe. We 
mochten 2  nieuwe vrijwilligers verwel-komen. Van de vrijwilligers zijn nog 2 dames van oorsprong, 
aXomsIg uit Iran. Onze gebruikelijke medewerkersvergaderingen konden ook geen doorgang 
vinden en in plaats van het jaarlijkse uitje hebben de vrijwilligers een extra eindejaar aPenIe 
gekregen. Onze verhuurder komt ons vanwege corona enigszins tegemoet.   
Het assorIment van de Wereldwinkel wordt voornamelijk ingekocht bij Fair Trade leveranciers.  De 
Fair Trade gedachte is een moderne en directe vorm van ontwikkelingshulp: koop producten die in 
derde wereldlanden gemaakt worden en betaal er een eerlijke prijs voor. Een goede manier om 
uitbuiIng tegen te gaan en armoede te bestrijden. 

De Wereldwinkel Beverwijk neemt deel aan een pla\orm van Wereldwinkels in Noord-Holland. De 
voorziPers die deelnemen aan dit pla\orm komen twee maandelijks bijeen om elkaar te 
informeren over o.a. het assorIment (inkoopbeleid, noviteiten, korIngen, acIes, leveringen, 
etaleren, etc) de omgang met vrijwilligers, (vrijwilligersovereenkomsten, werving, beloning, 
scholing, vertrouwenspersoon etc), de omgang met klanten (klantenbinding, voorlichIng eerlijke 
handel, etc) en bredere detailhandel aangelegenheden (diefstalprevenIe, internetverkopen, 
automaIseringsvraagstukken, etc). Deze bijeenkomsten hebben geleid tot het 2x per jaar 
bijeenkomen van de respecIevelijke winkel coördinatoren, waar voor deze groep specifieke 
problemaIek wordt geagendeerd. Eind 2020 was ook hier corona debet aan het annuleren van 
een aantal van deze pla\orm bijeenkomsten. 



Het assorIment van Fair Gi's & Goodies Wereldwinkel Beverwijk is gevarieerd samengesteld, een 
kleurrijke collecIe op het gebied van wonen, lifestyle, modeaccessoires, koken en tafelen. Een 
uitgebreid aanbod van arIkelen, in diverse prijsklassen. Door het coronavirus was te merken dat 
leveranciers in de producIelanden problemen ondervonden bij producIe en/of transport, soms 
kwam de producIe en het transport geheel tot sIlstand. 
De arIkelen worden ingekocht bij importeurs waarvan de meeste centraal gevesIgd zijn in 

Culemborg en één die gevesIgd is in Duitsland. Zij kopen de producten onder Fair Trade condiIes 
in bij producenten en kleine coöperaIes in tal van landen, zoals:  

• Met glas ingelegde mozaïek schalen uit Indonesië 
• Sjaals van gevilte wol op zijde uit Nepal 
• Glaswerk gemaakt van recyclet glas uit Zimbabwe  
• Aardenwerk vrouwenbeelden in pastelInten uit Mexico 
• Bronzen beeldjes uit Burkino Faso 
• Kaarsen met uniek moIef uit Zimbabwe 
• Gevlochten manden uit Ghana 
• Keramieken kerststalletjes uit Peru 
• Tassen gemaakt van recyclede pe\lessen uit Zuid-Afrika 

Naast de bekende koffie en thee zijn er tal van culinaire arIkelen, waarmee men heerlijke 
wereldgerechten kan maken, met Max Havelaar keurmerk en vaak ook biologisch. Ook de 

verantwoorde chocolade, van Tony Chocolonely, is zeer in trek. Daarnaast verkopen we een 
randassorIment met kaarten, boeken, symbolische en spirituele arIkelen. En zijn er steeds meer 
ecologische en duurzame producten voor de milieubewuste klant. De arIkelen zijn vaak passend 
bij het jaargeIjde zoals het voorjaar en de feestmaand december.  

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

Toelichting	op	de	jaarrekening		2020	

Algemeen 

De financiële positie van de Wereldwinkel Beverwijk is nog redelijk gezond. Er is sprake van een 
redelijke solvabiliteit en liquiditeit. Op het positief eigen vermogen is het negatieve resultaat van 2020 
verminderd. Onderstaand treft u een korte toelichting aan op de verschillende financiële onderdelen. 

Omzet 2020 € 69.377 excl. BTW €  (2019 € 85.166) 
In 2020 is de omzet gedaald ten opzichte van de omzet van 2019. In verband met Covid-19 waren er 
periodes met aangepaste openingstijden en moest de winkel ook enige tijd gesloten blijven, om 
besmetting te voorkomen. 

Brutowinst 2020 € 25.686 (2019 € 32.618) 
Door de lagere omzet is er een afname van de brutowinst (omzet minus inkopen).  



Kosten 2020 € 33.698 (2019 € 34.520) 
Ten opzichte van 2019 zijn de kosten licht gedaald in 2020, met name een korting op de huur van april 
(Covid-10) en lagere energiekosten. 

Resultaat 2020 € 2.166 negatief (2019 € 115 positief) 
In 2020 is het resultaat negatief, vanwege een forse omzetverlaging. In 2020 hebben wij een 
waarderingssubsidie van de Gemeente Beverwijk ontvangen van € 2.900 en mochten wij vanwege 
Covid-19 een overheidssubsidie ontvangen van € 4.000. 

Eigen vermogen per 31 december 2020 € 35.788 (2019 € 37.955) 
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


