Jaarverslag 2021

Ook in 2021 hee Fair Gi s & Goodies Wereldwinkel Beverwijk, net als zoveel winkels in het centrum
van Beverwijk, veel last van de corona-maatregelen. Door de lockdown zijn we vanaf 1 januari tot 28
april gesloten geweest. Wel hebben we via onze bezorgservice en vanaf 3 maart met winkelen op
afspraak geprobeerd omzet te generen maar de opbrengst viel tegen. Na 19 december waren we
weer verplicht gesloten, net voor dat de Kerstverkopen zouden aanvangen. De verkoop van
Kerstpakke en kon gelukkig wel doorgaan. Door een rijksregeling ontvingen we een subsidie voor de
vaste lasten. En onze verhuurder komt ons vanwege corona enigszins tegemoet.
Dat er een mondiale onbalans is in de beschikbaarheid van zeecontainers bleek jdens de blokkade
van het Suezkanaal. Ook de Wereldwinkel ondervond de gevolgen, oplopende transportkosten en
vertraagde leveringen.
In april 2020 kon het 30-jarig jubileum van de Wereldwinkel Beverwijk niet gevierd worden. De
feestelijkheden voor 30+1 werden nu gepland voor april 2021 maar deze moesten, vanwege de
lockdown geannuleerd worden. Met diverse winkelac es hebben we in de maanden juni, juli en
augustus het 31-jarig jubileum gevierd voor onze klanten. Zoals b.v. verlo ng van cadeaubonnen, een
rad van avontuur, gra s ijsje bij aankoopbedrag van 10.00 euro.
Door corona zijn er geen verkoopac viteiten op loca e geweest. Mede door corona vonden er ook
geen maatschappelijke stages plaats. De Bethelschool had al eens eerder aangegeven een
samenwerking te willen met de Wereldwinkel maar ook deze plannen konden geen doorgang vinden.
Onze winkelmanager werd in april Koninklijk Onderscheiden. De feestelijke gebeurtenis vond plaats
voor de deur van de Wereldwinkel.
Eind 2021 bestaat het bestuur uit 4 leden en zijn 24 vrijwilligers ac ef voor de
Wereldwinkel. Per 1 januari trad een nieuw bestuurslid winkelzaken toe. Er vertrokken drie
medewerkers en we mochten 3 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
Met in achtneming van de geldende corona-maatregelen konden we in september na lange jd weer
een medewerkersvergadering houden. Het jaarlijkse uitje, echter, kon geen doorgang vinden. Maar,
zowel met Pasen als met Kerst, verraste het bestuur alle vrijwilligers met een passend presentje.
Tussen de corona-perikelen door hee het bestuur toch nog 8-keer vergaderd. In november vonden
de 2-jaarlijkse voortgangsgesprekken plaats met de vrijwilligers. Het was jn om te horen dat de
vrijwilligers met veel plezier voor de Wereldwinkel werken.
Het assor ment 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
uitbui ng tegen te gaan en armoede te bestrijden.
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. Een
uitgebreid aanbod van ar kelen in diverse prijsklassen. Door het coronavirus was te merken dat
leveranciers in de produc elanden problemen ondervonden bij produc e en/of transport, een enkele
keer kwam de produc e en het transport geheel tot s lstand. Vanzelfsprekend had en hee dit
gevolgen voor en e ect op de inkomsten van onze producenten en hun gezinnen.
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Op grond van nieuwe EU-richtlijnen houdt de Kamer van Koophandel een UBO-register bij. In het
regIster worden alle belanghebbenden (in ons geval het bestuur) binnen een organisa e
geregistreerd. De Wereldwinkel hee gehoor gegeven aan de oproep voor inschrijving.

De Wereldwinkel Beverwijk neemt deel aan een pla orm van Wereldwinkels in Noord-Holland.
Ondanks corona vonden de bijeenkomsten met de voorzi ers van Wereldwinkels in Noord-Holland
doorgang, zij het minder frequent en soms in digitale vorm. De gevolgen van de corona-maatregelen
op winkel en omzet stond regelma g op de agenda.
De ar kelen worden ingekocht bij importeurs waarvan de meesten centraal geves gd zijn in
Culemborg en één die geves gd is in Duitsland. Zij kopen de producten onder Fair Trade condi es in
bij producenten en kleine coöpera es in tal van landen, zoals:
• Serpen jnsteen beelden uit Zimbabwe
• Wierook uit India
• Sjaals van gevilte wol op zijde uit Nepal
• Zilveren sieraden uit Mexico
• Houten kinderkrukjes uit Thailand
• Kleurrijk Dolores Keramiek voor buiten uit Mexico
• Bronzen beeldjes uit Burkino Faso
• Kaarsen met uniek mo ef uit Zimbabwe
• Gevlochten manden uit Ghana
• Vogelhuisje van drij out en producten van parasiethout uit Indonesië
• Tassen gemaakt van recyclede pe lessen uit Zuid-Afrika
Naast de bekende ko e en thee zijn er tal van culinaire ar kelen, 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
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.
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Het bestuur van Fair Gi s & Goodies Wereldwinkel Beverwijk Breestraat 15 te Beverwijk!

Toelichting op de jaarrekening 2021
Algemeen
De financiële positie van de Wereldwinkel Beverwijk is nog redelijk gezond. Er is sprake
van een redelijke solvabiliteit en liquiditeit. Het positief eigen vermogen is door het
positieve resultaat van 2021 verhoogd. Onderstaand treft u een korte toelichting aan op
de verschillende financiële onderdelen.
Omzet 2021 € 69.637 excl. BTW € (2020 € 69.377)
In 2021 is de omzet nagenoeg gelijk gebleven aan de omzet van 2020, maar nog steeds
fors verlaagd ten opzichte van 2019. Vanaf maart 2020 waren er in verband met
Covid-19 periodes met aangepaste openingstijden en was de winkel ook enige tijd
gesloten vanwege een lockdown om besmetting te voorkomen.
Brutowinst 2021 € 26.403 (2020 € 25.686)
Door de lagere omzet is er net als in 2020 een afname van de brutowinst (omzet minus
inkopen) ten opzichte van de jaren ervoor, bijvoorbeeld 2019.
Kosten 2021 € 30.642 (2020 € 33.698)
Meer dan in 2020 zijn de kosten gedaald, met name een korting op de huur van april en
lagere energie-, kantoor- en personeelskosten door Covid-19.
Resultaat 2021 € 1.222 positief (2020 € 2.166 negatief)
In 2021 is het resultaat positief, ondanks een forse omzetverlaging ten opzichte van
2019, maar door winkelsluiting in verband met Covid-19 zijn er minder kosten gemaakt.
In 2021 hebben wij een waarderingssubsidie van de Gemeente Beverwijk ontvangen van
€ 2.900 en mochten wij vanwege Covid-19 een overheidssubsidie ontvangen van €
3.784.
Eigen vermogen per 31 december 2021 € 37.010 (2020 € 35.788)
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

