Jaarverslag 2018
Fair Gifts&Goodies Wereldwinkel Beverwijk heeft zich in 2018 positief ontwikkeld. In 2017 is veel
hinder ondervonden van de renovatie van de Breestraat. In 2018 heeft de prachtig gerenoveerde Bree
een positief effect gehad op het aantal klanten in onze winkel en op de omzetontwikkeling. De omzet
is met 3,5 % gestegen met een gelijkblijvende marge. Het kostenniveau is met 15 % gedaald door
besparingen op personeelskosten en de kosten van cadeaubonnen van de Landelijke Vereniging. Het
eindresultaat beweegt zich op break-even niveau. Na de definitieve sluiting van de wereldwinkel in
Heemskerk zien we een toeloop van klanten uit Heemskerk waaronder de PKN Heemskerk. Het aantal
vrijwilligers in de Wereldwinkel is stabiel en beweegt zich rond de 35. Binnen dit vrijwilligersbestand
zijn medewerkers uit Iran, Sri Lanka, Indonesië en Colombia. Deze vrijwilligers worden door ons
intensief begeleid in het integratieproces. Tevens is één van de dames uit Iran een cursus Nederlandse
taal aangeboden en wordt zij hierin begeleid. Het assortiment van de Wereldwinkel bestaat
voornamelijk uit Fair Trade producten. Continu wordt gestreefd naar vernieuwing van dit assortiment
om de aantrekkelijkheid van de winkel in stand te houden. In 2018 heeft de Wereldwinkel meegewerkt
aan een Fair Trade bewustwordingstraject op scholen waarbij leerlingen actief zijn geweest met
assortiment en verkoop van producten. Ook deelname aan de activiteiten op de Breestraat hebben
geleid tot bewustwording bij de bezoekers omtrent Fair Trade en bekendheid van de wereldwinkel.
De subsidie van de gemeente Beverwijk is met name aangewend voor de locale
bewustwordingsactiviteiten omtrent Fair Trade en de doelstellingen van de wereldwinkel zowel naar
het winkelend publiek, de inwoners van Beverwijk en op scholen. Ook de begeleiding en cursussen
voor de buitenlandse medewerkers worden uit deze subsidie betaald.
Het assortiment van Fair Gifts&Goodies Wereldwinkel Beverwijk is heel breed, met een collectie op
het gebied van wonen, lifestyle, modeaccessoires, koken en tafelen. Ook in prijsopbouw is het heel
gevarieerd.
De artikelen worden ingekocht bij importeurs waarvan de meeste centraal gevestigd zijn in
Culemborg. Zij kopen de producten onder Fair Trade condities in bij producenten en kleine
coöperaties 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 motief uit Zimbabwe
• Zorgenpoppetjes uit Guatemala

Naast de bekende koffie en thee zijn er tal van culinaire artikelen en wijnen, met Max
Havelaarkeurmerk en vaak ook biologisch.
Daarnaast verkopen we een randassortiment met kaarten, boeken, symbolische en spirituele
artikelen. En zijn er steeds meer ecologische en duurzame producten voor de milieubewuste klant.
Het bestuur van de Wereldwinkel Beverwijk
Breestraat 15 te Beverwijk

Toelichting op de jaarrekening 2018
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 negatieve resultaat van 2018 iets verminderd.
Onderstaand treft u een korte toelichting aan op de verschillende financiële onderdelen.
Omzet 2018 € 89.250 excl. BTW € (2017 € 86.400)
In 2018 is de omzet gestegen t.o.v. de omzet van 2017, mede door een flinke opdracht voor levering van
kerstpakketten. Na de renovatie en inrichting van de Breestraat in 2017 is er een lichte stijging te zien in
de toeloop van winkelend publiek, waardoor de omzet stabiel is gebleven.
Brutowinst 2018 € 31.788 (2017 € 31.075)
De verhoging van de omzet zorgt ook voor een lichte toename van de brutowinst (omzet minus inkopen).
Kosten 2018 € 32.912 (2017 € 38.385)
De kosten t.o.v. 2017 zijn aanzienlijk gedaald doordat er geen betaalde kracht meer in dienst is,
alsmede door de structurele huurverlaging van € 5.000 per jaar.
Resultaat 2018 € 220 negatief (2017 € 3.855 negatief)
In 2018 is het resultaat bijna op break-even niveau. In 2018 hebben wij een waarderingssubsidie van de
Gemeente Beverwijk ontvangen van € 3.052. Daarentegen hebben wij een verlies moeten opnemen voor
het niet innen van onze vordering op de Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen (SLWC) van €
1.216, in verband met surseance van betaling.
Eigen vermogen per 31 december 2018 €37.840 (2017 € 38.060)
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

