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Voorwoord
Een jaarverslag biedt een moment van terugkijken.
Terugkijkend op het afgelopen jaar is natuurlijk de verhuizing naar de Schoolstraat
25 een belangrijke gebeurtenis geweest. Het resultaat van een langdurig, tijdrovend
en soms vermoeiend proces, maar wel een resultaat dat er mag zijn! Een prachtige
winkel, waarmee we onze fairtrade-goederen kunnen tonen én verkopen aan de
bewoners en bezoekers van Bathmen.
Want uiteindelijk gaat het daarom: door de verkoop van fairtrade bijdragen aan een
eerlijk inkomen voor de makers. Dat was en is nog steeds de basis van onze inzet.
Een jaarverslag biedt een moment van bezinnen.
Dragen wij met onze activiteiten voldoende bij aan onze ambities? Als we terugkijken
naar 2018 zien we een mooie omzet. En bij ons betekent dat een mooie bijdrage aan
eerlijke handel.
Eerlijke handel, het blijft lastig. Als
Eerlijk Handelen (fairtrade):
consument willen we meer voor minder.
Maar hoe zijn die lage prijzen mogelijk? De
1. boeren ontvangen een goede prijs
praktijk is duidelijk: dat kan omdat het ten
2. arbeiders ontvangen een goed loon
3. produceren onder goede
koste gaat van een ander.
arbeidsomstandigheden
Eerlijke handel (fairtrade) is heel eenvoudig:
4.
respect voor milieu
betaal een goede inkoopprijs aan de
5.
bevorderen duurzame ontwikkeling
producent. In ons land zien we de
problemen van lage lonen en prijzen. Een
groeiende groep mensen ontvangt ondanks een volledige werkweek te weinig
inkomen. En als we willen dat boeren duurzaam produceren, moeten wij
consumenten niet meedoen aan de race voor de laagste prijs.
Als het in Nederland al moeilijk is, hoeveel kans heb je dan in een ‘ontwikkelings’land? Na de ramp in de kledingfabriek in Bangladesh, alweer enkele jaren geleden,
zijn daar de regels aangescherpt. En dus kopen de modeketens onze kleding een
landje verder, scheel toch weer 25 cent.
De rijkste 1 procent van de wereldbevolking bezit meer dan de helft van alle rijkdom
op de wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Oxfam Novib naar de kloof
tussen arm en rijk. De rijkste 42 mensen op aarde hebben samen net zo veel geld
hebben als de armste 3,7 miljard mensen.
Tussen 2016 en 2017 werd de wereld 9 biljoen (9.000.000.000.000) dollar rijker.
Voor de armste 50 procent van de wereldbevolking betekende die stijging helemaal
niets, zij gingen er geen cent op vooruit. Oxfam berekende ook dat met 82% van die
9 biljoen ( 7,6 biljoen dollar) de armoede in de wereld maar liefst zeven keer kan
worden verholpen. Waarom 82% ? Dat is het deel van die extra rijkdom die in
handen kwam van die rijkste 1 procent!

Zorgwekkend is dat de aandacht voor duurzaam en eerlijk bij een grote groep
mensen klein is. Ver van ons bed immers. Terwijl er zoveel goede ontwikkelingen
zijn. Vaak kleinschalig, maar door bundeling neemt de impact toe.
Hoopvol is dat de aandacht voor duurzaam en eerlijk er nog steeds is en toeneemt.
Jongeren die aandacht vragen voor klimaat laten zien dat zij zich betrokken voelen
bij een leefbare toekomst. Hun toekomst!
In die wereld, en met die wereldwijde ontwikkelingen, willen wij bijdragen aan een
rechtvaardige samenleving door te handelen. Eerlijke handel.
Het is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame samenleving.

Een jaarverslag is een moment stilstaan en terugkijken.

Vol bewondering voor alle mensen die de wereldwinkel dragen. Natuurlijk de al
genoemde verhuizing, maar ook alle inzet om een winkel te bestieren en vooral een
bjidrage te leveren aan eerlijke handel. Dankzij de inzet van alle vrijwilligers was dit
mogelijk.
Ook dit jaar een dankwoord voor de vele mensen die ons een warm hart toedragen
en steunen: onze vele, vaak ook trouwe klanten. Zij kopen bewust bij onze winkel en
kiezen bewust voor fairtrade.
Zonder onze vrijwilligers en klanten is er geen wereldwinkel!
Ik wil u en al onze klanten en al onze medewerkers daarom bedanken voor uw en
hun bijdrage aan eerlijke handel.
We kunnen door u allen trots en tevreden terugkijken én vol vertrouwen naar de toekomst
kijken.

Lambertus Kracht,
Voorzitter Wereldwinkel Bathmen

Algemeen
De Wereldwinkel Bathmen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De
vereniging is opgericht op 1 september 1981 en ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 38022608.
Wereldwinkel Bathmen is lid van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels
(LvWW). De landelijke vereniging zet zich namens alle leden-wereldwinkels in voor
de promotie van fairtrade en van de wereldwinkels.
Vrijwilligers
Wereldwinkel Bathmen kan bestaan door de inzet van een grote groep vrijwilligers.
Hierdoor is de winkel dagelijks open. Van maandag tot en met dinsdag zijn we
geopend van half 2 tot half 6, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot half 6 en
zaterdag van 9 tot 4 uur. Door de continuïteit van deze openingstijden kunnen we
rekenen op vaste bezoekers.
Meestal staan mensen met zijn tweeën in de winkel. Je bent dan minder kwetsbaar
en vaak worden dan meteen diverse acties voorbereid.
Door persoonlijke omstandigheden zijn af en toe mensen (tijdelijk) niet inzetbaar.
Evelien weet elke maand weer de puzzel van de roosters rond te krijgen.
Op 29 dec. werd afscheid genomen van Riet van der Klis en Hennie Bosman. Riet is
vanaf oprichting bij de Wereldwereldwinkel betrokken geweest en heeft diverse
functies vervuld. Een flinke staat van dienst en na 36 jaar, vond ze het wel genoeg.
Een mooi aantal vrijwilligers hebben Riet op die dag uitgezwaaid en dat deden ze
ook voor Hennie Bosman. Hennie gaat in Ruurlo wonen en wil zich daar wel voor de
wereldwinkel inzetten.
Onze vrijwilligers in 2018
Alice Flierman
Anja Hofstede
Anjuli Goossens
Anneke Bijsterveld
Annelies Relou
Annemiek van Trijp
Anny in ’t Veld
Ben Besselink
Beppie Koeslag
Carla Berends
Conny de Bakker
Dik van Dijk
Dinie Roelofs
Els Hulscher
Evelien de Waal

Geertje den Otter
Henk Bronsvoort
Hennie Bosman
Henny Borninkhof
Henny Reilink
Ina Gerards
Ineke Waanders
Itje de Vogel
Janke Wols
Jannie Bruijns
Jenny Tiecke
Johanna Wiersma
Joke Aarsman
José Vijver
Judith van Doorn

Lambertus Kracht
Liesbeth Meijer
Louïsa Yunusova
Marian Timmerman
Marja Broekhuis
Mieke van der Kuip
Riet van der Klis
Rolanda Fledderus
Wil Meijer
Willy Kerkdijk
Willie Uildriks
Dinanca Hietbrink(kas)
Tonny in ’t Hof (kas)
Paul Wols (Gered
Gereedschap)
Rob Schrijvers (Gered
Gereedschap)

Bestuur
Voorzitter:
Lambertus Kracht
Penningmeester:
Annelies Relou
Secretaris:
Ben Besselink
Winkelcoördinator:
Joke Aarsman
Algemeen lid:
Henk Bronsvoort
In juli werd afscheid genomen van Henk Bronsvoort als bestuurslid.
Vergaderingen
Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop alle vrijwilligers elkaar
ontmoeten en waar we onderwerpen bespreken.
De nieuwjaarsborrel wordt altijd goed bezocht. Het is een gezellig moment na de
drukke ‘december-periode’. Het jaarlijkse bezoek van Sint aan Bathmen, de
kerstpakketten-actie en de gezellige winkeldrukte kunnen we dan even achter ons
laten. De jaarlijkse ledenvergadering werd dit jaar weer in het kultuurhuus
Braakhekke gehouden. De leden hebben ingestemd met de verantwoording en het
jaarverslag van 2017. In deze vergadering namen we afscheid van Ellen Meijer en
Maria van Noordenburg.
Het bestuur vergadert maandelijks, waarbij alle aspecten van de winkel besproken
wordt.

Ontwikkelingen rondom onze winkel
Omzet
De wereldwinkel is een vaste waarde in Bathmen, zeker nu met de bibliotheek in een
ruimte op Schoolstraat 25 in februari haar intrek heeft genomen. We bieden een
goed alternatief voor een mooi cadeau, voor interieur- en natuurlijk voor de bekende
voedingsartikelen. Naast een trouwe schare klanten weten ook nieuwe klanten en
bezoekers van Bathmen de wereldwinkel te vinden, ook daar aanwezigheid van de
bibliotheek.
De omzet in onze winkel is afhankelijk van allerlei zaken. Een daarvan is de
aantrekkelijkheid van ons dorp en de uitstraling van de nieuwe ruimte. Het is
belangrijk dat het totale winkelaanbod in Bathmen blijft uitnodigen. Daardoor is de
omzet belangrijk toegenomen.

Opening nieuwe huisvesting
Na vele jaren van besprekingen, kon de
wereldwinkel in januari verhuizen naar
de nieuwe locatie, Schoolstraat 25
samen met de bibliotheek. En op 1 febr.
startte de verkoop in het nieuwe pand.
Om dit resultaat te bereiken is vele jaren
intensief gesproken en gestuurd. Onder
leiding van Henk Bronsvoort en Aleid
Borgers hebben vrijwilligers het
meubilair voor de inrichting geschuurd
en geschilderd. Vervolgens werd het
geheel vakkundig geïnstalleerd in het
nieuwe onderkomen.
Samen met Bibliotheek, Oudheidkundige Kring Bathmen en Publiekszaken
gemeente Deventer hebben we op 15 maart de gemeenschappelijke huisvesting
onder grote belangstelling feestelijk geopend. We mochten veel oudvrijwilligers, zelfs
de oprichters van de Wereldwinkel, begroeten.
De vrijwilligers van de Wereldwinkel
Bathmen nemen het dagelijks beheer
van deze ruimte op zich. De
openingstijden van onze winkel zijn iets
gewijzigd.

Landelijke ontwikkelingen
Wereldwinkel Bathmen is lid van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels
(LvWW). De landelijke vereniging zet zich namens alle leden-wereldwinkels in voor
de promotie van fairtrade en van de wereldwinkels.
In 2018 is de Algemene Leden Vergadering door het bestuur 3 x bezocht. De
vergaderingen gingen vooral over het voortbestaan van de Landelijke Vereniging.
Door diverse oorzaken, zoals het niet tijdig betalen van de fee door verschillende
wereldwinkels en achterblijvende projectinkomsten dreigde er een tekort aan liquide
middelen. Er werden werknemers van het landelijk bureau ontslagen, waarna nog 2
werknemers op het landelijk bureau overbleven. Dit heeft gevolgen voor de
ondersteuning vanuit het landelijk bureau. In 2018 is de situatie stabieler geworden.
Onze winkel heeft ingestemd met de in november 2018 voorgestelde plannen
betreffende het Groot Handelshuis, Fairforward.
Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen.
Deze Stichting is door gebrek aan liquide middelen in 2018 opgeheven. Er worden
daarom geen cadeaubonnen meer verkocht. Alleen bonnen van onze klanten,
gekocht in Bathmen, worden ingenomen. De voorraad ingenomen kunnen tegen
10% regeling bij Fair Forward verzilverd worden.
Teams
Veel vrijwilligers werken, naast het verkoopwerk in de winkel, ook nog samen in een
team:
Team Inkoop Non Food .
Het team bestaat uit: Jenny Tiecke, Joke Aarsman, Willy Kerkdijk, Annelies Relou,
Geertje den Otter, Trudy Borgers (teamleider)
Ongeveer eens in de acht weken doen wij inkopen in Culemborg. Wij komen dan met
een volgeladen auto terug. Online wordt er eigenlijk niets besteld. Het blijkt moeilijk te
zijn om iets van een plaatje te kopen. Sommige dingen moet je gewoon zien en in
handen hebben. Soms
vragen we een keer een
andere vrijwilligster mee,
zodat we altijd met vier
personen gaan. Na de
inkoop moet de volgende
dag de meegebrachte
artikelen uitgepakt en
gecontroleerd worden.
Daarna kan Rolanda alles in
de computer invoeren en prijzen.

Team Inkoop Food
De werkgroep food bestaat uit 2 vrijwilligers: Rolanda
Fledderus en Evelien de Waal en Anja Hofstede wordt
ingewerkt om te helpen. Zij houden de voorraad in de gaten
en doen ongeveer om de 4 tot 6 weken een bestelling.
De Fair Trade producten worden nu in de webshop van
Fairgreen besteld en daar kunnen ook de Non-Food
producten besteld worden. Wij bestellen hier voornamelijk
de wijn, thee, suiker, honing en kookproducten. Bij Cerro
Azul betellen we de koffie van Café de Origen, dessertwijn,
chutney’s, olijfolie en de bonbons van Belvas. De Tony
Chocolonely chocolade wordt via de webshop bij Barbosa do Brasil ingekocht. En
soms ook meegenomen door de inkopers van de Non-food als zij in Culemborg
zijn.Ze proberen er altijd voor te zorgen dat een bestelling zodanig hoog is, dat er
geen vervoerskosten aan verbonden zijn.
Food is een belangrijke pijler van onze winkel en dit jaar hebben we erg veel koffie,
thee, curry’s, ananas, wijn en heel veel Tony Chocolonely repen verkocht.
De verkoop van Deventer koffie loopt ook goed. De bonen komen van de
koffieboeren uit Uganda en worden bij Fleur de Café, in Deventer, gebrand en
ingepakt. Een mooi samenwerkingsverband tussen Uganda en Deventer en een leuk
cadeau om weg te geven.
De inkopers houden de informatie bij van de nieuwe of veranderde producten en
verwerken de nieuwe prijzen in het kassasysteem. Tijdens de winkeldiensten zorgen
ze ervoor dat de voorraad in de winkel op peil blijft en er zo aantrekkelijk en
overzichtelijk mogelijk blijft uitzien.

Team Etaleren
Opening 3 februari was grandioos
Alle etalages waren op kleur en thema.
De omzet was geweldig.
Heb steeds de etalages aangepast
Passend bij de feestdagen ( Pasen, Moederdag, Vaderdag, Voorjaar, Zomer ,Herfst,
Sinterklaas)
Als sluit stuk van het jaar hebben we
de winkel in kerstsfeer gebracht. Aleid
en Henk hebben prachtige etagères
gemaakt zodat alles nog beter tot z’n
recht kwam.
Team Voorraadbeheer
De groep voorraadbeheer bestaat uit
vier personen. Na inkoop van non-food en foodproducten worden de artikelen door
voorraadbeheer in het computerbestand gezet en de artikelen worden geprijsd.
Hierdoor kunnen de artikelen door de wereldwinkelmedewerkers bij de kassa worden
gescand en afgerekend.

Team Huisvesting

In het team huisvesting zitten
Henk Bronsvoort, Dik van Dijk en
Hennie Bosman.
In januari werd de winkel
verhuisd naar Schoolstraat 25.
Door een goed draaiboek verliep
het bijzonder voorspoedig en op
1 februari kon de verkoop in het
nieuwe pand starten. In de loop
van het haar werden nog allerlei
klussen door Henk en Aleid
Borgers uitgevoerd. We wachten
nog op de aansluiting van het beeldscherm. Doordat het pand niet door ons
onderhouden wordt en een lid van het bestuur zitting heeft in de gebruikersgroep,
kan het team huisvesting wel opgeheven worden.

Team Kerstpakketten
Op het moment dat de kerstgroep begint met haar activiteiten is het lastig om een
voorspelling te doen omtrent aantal klanten en omzet. Door de verhuizing moest er
ook een nieuwe invulling gevonden worden voor de “kerstkamer”. Met een beetje
improvisatie en creativiteit en de oude winkeltafel konden we op onze nieuwe plek
een mooie presentatie maken van de mogelijkheden. Hiervan is dan ook veel gebruik
gemaakt door onze klanten. Naast de traditionele kerstpakketten wordt er door
bedrijven en instellingen steeds vaker naar alternatieve vormen gezocht. Een
voorbeeld daarvan is de jaarlijkse kerstmarkt bij ’t Dijkhuis voor de bewoners,
vrijwilligers en personeelsleden. Nieuw dit jaar was de kerstmarkt op een vrijwilligers
en personeels bijeenkomst in de Deventer bibliotheek. Deze markten vragen veel
voorbereiding, maar zijn leuk om te doen. Bezoekers kunnen hun eigen pakket
samenstellen. Voor het inpakken van de grotere orders konden we weer gebruik
maken van een hobby-ruimte elders. Dankzij de inzet van de leden van de
kerstgroep en wanneer nodig andere vrijwilligers kunnen we terugzien op een zeer
geslaagde activiteit met een goede omzet. Geweldig.

Team PR
Het PR team bestaat uit:
Anny in ’t Veld (redactionele stukjes en advertenties en nieuwsbrief), Marian
Timmerman, Judith van Doorn, Beppie Koeslag (presentatie), Jeroen Hövels,
Annelies Relou (facebook), Annemiek van Trijp (theeboeketjes), José Vijver
(teamleider, presentatie van kerkactiviteiten).

Activiteiten
Naast de maandaanbiedingen organiseerde de PR diverse acties.
Januari:
Deze maand stond in het teken van de verhuizing naar ons nieuwe pand.
Februari:
3 Februari was de niet officiële opening van de nieuwe wereldwinkel. Samen met de
Oudheidkundige Kring en Bibliotheek boden wij de bezoekers koffie, thee en
limonade aan met een fairtrade koekje. Voor de kinderen was er een gezamenlijke
kleurplaat ontworpen door Henk Habermann van de Oudheidkundige Kring. Als
wereldwinkel hadden wij een kortingsactie met ballonnen. Elke klant die iets kocht,
kreeg een ballon met een kortingsbriefje voor een artikel. Op alle non-food artikelen
was een korting van 10%. De omzet die dag was bijna 1000 euro!

Maart:
Pasen: Naast de aanbieding van 10% korting op de paasartikelen hadden wij weer
Paaseitjes raden en voor de kinderen een paaspuzzel in de etalage.
15 Maart om 16.00 uur was de officiële gezamenlijke opening van de Wereldwinkel,
Bibliotheek, Oudheidkundige Kring en Publiekscontacten van de gemeente Deventer.
De openingshandeling werd verricht door Alice van Diepen (directeur Bibliotheek
Deventer), Lambertus Kracht (voorzitter Wereldwinkel), Fons Smit (voorzitter
Oudheidkundige Kring) en wethouder Frits Rorink (gemeente Deventer). De
wereldwinkel kreeg een cheque van 1000 euro als waardering voor de inzet van de
vrijwilligers die de ruime openingstijden mogelijk maken.
17 maart: Afsluiting Boekenweek 2018
Een gezamenlijke actie van wereldwinkel en bibliotheek.Ter afsluiting van de
Boekenweek kwamen drie auteurs
uit LooBathmen hun boeken presenteren.
Mieke
Zomer: Dieren sprekend als
mensen.
Babette van Meggelen: Bijzondere
momenten uit mijn theaterleven.
Dienke
Casimier: Wat er gebeurt.
Juni: aandacht voor afscheid van juf
meester d.m.v. een thematafel.

en

September:
3 September kunstmarkt Bathmen. We mochten buiten voor ons oude pand staan.
De vrijwilligers wisselden elkaar af voor binnen in ons nieuwe pand en buiten. De
opbrengst was 1667 euro! Ook verkochten wij Afrikaanse schilderijen geschonken
door Hester Klein Lankhorst.
Oktober:
Actie: vriendschapsbandjes maken n.a.v. het thema vriendschap van de
Kinderboekenweek. De twee woensdagmiddagen zaten vol (met dank aan Judith en
Emily).
November:
Gezamenlijke actie van de Wereldwinkel en Bibliotheek:
Sinterklaas kwam logeren in ons gebouw. De wereldwinkel schreef een kleurplaten
wedstrijd uit voor kinderen tot 10 jaar. 28 november: Voorleesmiddag door de
voorlees Piet (actie bibliotheek). Deze maakte ook de drie prijswinnaars bekend van
de kleurplaten wedstrijd. In de etalage stond weer de prachtige Sinterklaas boot van
Loes Diebels.

December:
Thema vieren
1 december kwam zilversmid Dambar uit Nepal van 11.00-16.00 uur in onze winkel.
7 en 8 december: Actie Write for Rights. Actie bibliotheek en wereldwinkel: brieven
schrijven voor Amnesty International. Deze actie is ook op zondag in de kerk gedaan.
Er werden in totaal 60 brieven geschreven. 19 december: De workshop lampionnen
maken voor de herdertjestocht ging niet door wegens gebrek aan belangstelling.
23 december: Herdertjestocht: Gezamenlijke actie Bathmen Promotie, Kerk en
Wereldwinkel.
Gered Gereedschap

Bij de Wereldwinkel kun je gebruikt handgereedschap
inleveren. Dit wordt opgeknapt door vrijwilligers. Het is bestemd voor mensen en
organisaties in derde wereld landen. ‘Onze’ mannen achter Gered Gereedschap in
Bathmen zijn Paul Wols en Rob Schrijvers.

Oude Mobiele Telefoons voor Terre des Hommes.
In de wereldwinkel zijn portvrije enveloppen af te halen waarin je gebruikte mobiele
telefoons kunt opsturen naar Terre des Hommes.

Wereldwinkel Bathmen

Financiële positie
Met een algemene reserve van iets meer dan € 12.000 en nagenoeg geen schulden en met alleen een service
verplichting naar de bibliotheek voor de schoonmaakkosten kan de financiële positie ultimo 2018 als
gezond worden beschouwd. In de reserve verkoopruimte is na verrekening van de in 2018 gemaakte kosten
nog € 5.333 beschikbaar. De risico's van voorraad en bedrijfsvoering zijn afgedekt middels
een continuïteitsreserve.
Actief
31.12.2018
Vaste activa
Inrichting verkoopruimte
Inventaris verkoopruimte
Lening SOS Wereldhandel
Lening LvWW

p.m.
p.m.
454
300

31.12.2017
p.m.
p.m.
454

754
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Omzetbelasting
Liquide middelen

15.209
2.775
572
24.764

454
14.451
2.414
784
25.789

43.320
44.074

43.438
43.892

12.121

9.765

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
Reserve verkoopruimte
Continuïteitsreserve
Reserve lidmaatschap LvWW

5.333
20.000
1.500

10.465
18.500
974
26.833
38.954

Kortlopende schulden
Reservering ondersteuningsdoelen
Crediteuren
Omzetbelasting
Overige schulden

4.700
157
263

2.200
1.957
31
5.120
44.074
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29.939
39.704

4.188
43.892

Wereldwinkel Bathmen

Winst- en verliesrekening over 2018

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto winst
Overige opbrengsten

Contributies
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Afwaardering voorraden
Algemene kosten
Bijzondere bedrijfslasten LvWW:
Kosten nieuwbouw

2018

2017

44.183
30.71513.468
5.349
18.817

37.735
26.99810.737
114
10.851

2.847
1.673
2.334
1.130
3.951
-

Totaal kosten
Resultaat

1.850
3.447
1.907
1.172
4.790
1.526
2.385
11.935
6.882
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17.077
6.226-

