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VOORWOORD

Dat 2020 een bijzonder jaar is geweest is natuurlijk

Bij Fairtrade is er meer en meer aandacht voor

voor iedereen duidelijk. Een pandemie die een enorme

duurzaamheid. Want een leefbaar inkomen voor

impact heeft, in Nederland en wereldwijd.

iedereen vraagt ook een leefbare omgeving. Een

In ons land zijn vele miljarden euro’s via allerlei

veilige omgeving. Belangrijk is dat iedereen een

steunprogramma’s ingezet. De economie kromp. Er is bij

inkomen heeft waarmee een veilig huis, eten en de

een groep inwoners onvrede over de maatregelen zoals

opleiding van de kinderen kan worden betaald.

de avondklok en over de vaccinaties.
Dat is de luxe van ons land: er is geen algemene

Gelukkig kochten veel mensen in onze winkel hun

onvrede over de voedselvoorraden, over armoede of

fairtrade-produkten. Ondanks de sluiting vanwege

veiligheid. Onze grootste tekorten waren niet de

covid en daarna de beperkte openingstijden,

voedselvoorziening, maar het toiletpapier…

mochten we een goede omzet noteren. En dat
betekent inkomen voor de producenten en

Voor de inwoners van de arme landen, de

arbeiders. Juist in deze tijd is dat broodnodig.

‘ontwikkelingslanden’ is die luxe er niet. Daar gaat het
om overleven. Hopen dat het virus je voorbijgaat, want

Solidariteit met onze mede-wereldburgers is vooral

gezondheidszorg is er beperkt. Vaccins worden massaal

nu van belang. Dat betekent keuze’s maken. Niet

ingekocht door Europa en Noord-Amerika.

een keuze ‘of-of’ , maar een keuze ‘ en-en’.

De wereldhandel is flink gekrompen, het zeetransport is

Kiezen voor eerlijk geproduceerde producten én

flink duurder. Je oogst niet kunnen verkopen betekent

eerlijke prijzen, kiezen voor lokaal én internationaal.

geen inkomen. En steunprogramma’s zijn er nauwelijks.

Met Fairtrade maak je dergelijke keuzes: een
eerlijke prijs voor een eerlijk product.

Er zijn ook inspirerende voorbeelden: veel lokale

En juist nu, in deze tijd waarin de pandemie velen

fairtrade-organisaties deelden beschermingsmaterialen

treft, is de keuze voor Fairtrade extra nodig.

uit, gaven voorlichting over covid-19 en steunden waar

Ook dit jaar een dankwoord voor de vele mensen

mogelijk de producenten en arbeiders.

die ons een warm hart toedragen en steunen: onze
vele, vaak ook trouwe klanten. Zij kopen bewust bij

Pandemieën zijn eerder voorgekomen en er zijn redenen

onze winkel en kiezen bewust voor fairtrade.

dat men verwacht dat er ook weer nieuwe pandemieën

Zonder onze vrijwilligers en klanten is er geen

kunnen ontstaan. Dat zou onder meer komen door de

wereldwinkel!

bevolkingsgroei, de verstedelijking en veranderingen in
klimaat- en ecosystemen.

Ik wil u en al onze klanten en al onze medewerkers
daarom bedanken voor uw en hun bijdrage aan
eerlijke handel.
Lambertus Kracht,
voorzitter Wereldwinkel Bathmen
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ALGEMEEN

Wereldwinkel Bathmen is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. De vereniging is opgericht op
1 september 1981 en ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 38022608.

VRIJWILLIGERS

BESTUUR

Wereldwinkel Bathmen wordt gerund door

Voorzitter: Lambertus Kracht

vrijwilligers. De grootste groep vrijwilligers draait

Penningmeester: Jeroen Hövels

winkeldiensten. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor

Secretaris: Ben Besselink (tot 1 mei 2020)

het onderhoud, de kascommissie en Gered

Marita Mantle-Kloosterboer (vanaf mei 2020)

Gereedschap. Het aantal uren dat de vrijwilligers

Algemeen lid: Anjuli Goossens* (tot 1 mei 2020)

maken, is per persoon verschillend.

Annelies Relou* (vanaf 1 mei 2020)
Thea Huis in ’t Veld (vanaf mei 2020)

In 2020 hebben we Judith Veenendaal mogen
begroeten als nieuwe vrijwilliger. We hebben

Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd.

afscheid genomen van vrijwilligers Annemiek van
Trijp, Ben Besselink en Henk Bronsvoort.

*Winkel- en vrijwilligerscoördinator

ONZE VRIJWILLIGERS IN 2020

Alice Flierman

Els Hulscher

Joke van Dijk

Trudy Borgers

Anja Hofstede

Evelien de Waal

José Vijver

Wil Meijer

Anjuli Goossens

Geertje den Otter

Judith Veenendaal

Willy Kerkdijk

Annelies Relou

Henny Borninkhof

Lambertus Kracht

Willie Uildriks

Anny in ’t Veld

Ineke Waanders

Liesbeth Meijer

Aleid Borgers (onderhoud)

Beppie Koeslag

Itje de Vogel

Louisa Yunusova

Dinanca Hietbrink (kascommissie)

Carla Berends

Jenny Tiecke

Marita Mantle-Kloosterboer Tonny in ’t Hof (kascommissie)

Dia Looman

Jeroen Hövels

Rolanda Fledderus

Paul Wols (Gered Gereedschap)

Dini Roelofs

Johanna Wiersma

Thea Huis in ‘t Veld

Rob Schrijvers (Gered Gereedschap)
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VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN

De jaarlijkse ledenvergadering (ALV) heeft door de
Corona-richtlijnen niet plaatsgevonden. Na enkele
malen uitstel zijn de stukken via email voorgelegd aan
de leden, die via email hebben ingestemd met de
verantwoording en het jaarverslag van 2019.
Via de email hebben de leden ook ingestemd met de
2 voorgestelde nieuwe bestuursleden: Thea Huis in ’t
Veld en Marita Mantle-Kloosterboer.
De verschillende teams vergaderen regelmatig. Dit
verschilt per team en door de coronaperikelen was
dit minder dan andere jaren. Het bestuur vergadert
10 maal per jaar, waarbij alle aspecten van de winkel
worden besproken. De vrijwilligers ontvangen een
verslag van de bestuursvergaderingen.

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN /
TOEKOMST

Met de oprichting van WereldwinkelNU is een einde

Helaas zien we ook dat in diverse supermarkten

gekomen aan de Landelijke Vereniging van

het fairtrade-produkt weer is ingeruild voor een

Wereldwinkels. WereldwinkelNU wil de verschillende

produkt met UTZ-keurmerk. Dat keurmerk, ooit

organisaties van wereldwinkels in Nederland weer

opgezet om het Max Havelaaar keurmerk te

samen brengen.

bestrijden, kent inmiddels heel veel goede

Wereldwinkel Bathmen volgt deze ontwikkelingen, maar

kernwaarden. Helaas is een leefbaar loon daar

is op dit moment niet aangesloten bij een landelijke
organisatie. Vanzelfsprekend hanteren we nog steeds
de landelijke en internationale fairtrade-voorwaarden.
Door de covid-maatregelen konden dit jaar de grote
landelijke fairtrade-evenementen niet doorgaan. Soms
was er een alternatief via internet.
Het sluiten van wereldwinkels in het land is helaas een

nog niet een onderdeel van, moeten lokale
producenten investeringen doen zonder garanties
en kan een contract zomaar eindigen.
Dat is het belangrijkst onderscheid met Fairtrade:
een duurzame relatie met de lokale producenten,
met een leefbaar inkomen, zodat er genoeg eten
is en de kinderen naar school kunnen.

realiteit die ook in 2020 zich voortzette. Reden voor
winkels om te sluiten zijn veelal gebrek aan vrijwilligers

Het blijft daarom belangrijk om Fairtrade /

of te hoge vaste lasten. Gelukkig (her-)start in sommige

Eerlijke Handel te benadrukken. Gelukkig zijn er

plaatsen toch weer een Wereldwinkel.

steeds meer ondernemers, supermarkten, winkels
en consumenten die een duurzaam en eerlijk

Fairtrade-produkten worden op steeds meer plaatsen
en in meer winkels ‘gewoon’. En de WAAR-winkels, de
op commerciële leest geschoeide winkels die vanuit de
Wereldwinkel-organisatie is opgestart, krijgt in steeds
meer steden en dorpen voet aan de grond.

product willen.
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ACTIVITEITEN

Door Covid-19 zijn vorig jaar zo goed als alle activiteiten geannuleerd. We
begonnen het jaar goed met een gezellige nieuwjaarsborrel, maar alle
andere (geplande) activiteiten moesten worden afgezegd, waaronder:
een presentatie van Ruud Boon van Deventer Koffie
aanwezigheid met kraam op de Fairtrade avond in de Ichtus kerk
alle activiteiten van Bathmen bevrijding 75 jaar
de markt samen met de bibliotheek
de kunstmarkt in Bathmen
de schrijfactie van Amnesty International in de bibliotheek
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TEAMS

De Wereldwinkel kent verschllende teams. Waar zijn de teams mee bezig (geweest)?

TEAM INKOOP FOOD

TEAM INKOOP NON-FOOD

Inkoopteam Food bestaat uit 2 vrijwilligers: Anja

Het inkoopteam Non-Food bestaat uit Trudy

Hofstede en Evelien de Waal (teamleider).

Borgers (teamleider), Jenny Tiecke, Geertje den

Het team houdt de voorraad in de gaten en doet

Otter en Annelies Relou. Gemiddeld eens in de twee

ongeveer eens in de 4 tot 6 weken een bestelling.

maanden wordt er ingekocht in Culemborg.

Door de Coronapandemie en de winkelsluiting was

2020 is natuurlijk een bijzonder jaar geweest

deze periode soms wat langer.

waardoor ook het inkopen op locatie bemoeilijkt

De Food producten worden ingekocht via de

werd. Heel veel importeurs hebben, om toch de

webshops van Fairgreen, Cerro Azul en Tony

verkoop op peil te houden, hun webshop op orde

Chocolonely. We proberen er altijd voor te zorgen

gebracht zodat het eenvoudiger is geworden om

dat een bestelling zodanig hoog is, dat er geen

online te bestellen.

vervoerskosten aan verbonden zijn.

Afgelopen jaar is door het inkoopteam actief

Koffie, thee, honing, chocolade, rijst en curry`s

gezocht naar nieuwe importeurs en leveranciers om

worden veel verkocht. Ook de verkoop van

ons assortiment te verbreden en te vernieuwen.

Deventer koffie loopt goed. De bonen komen van

Daarbij is in eerste instantie gezocht naar

de koffieboeren uit Uganda en worden bij Fleur de

importeurs die eigentijdse producten verkopen

Café in Deventer gebrand en ingepakt. Een mooi

maar ook de Fairtrade doeleinden nastreven.

samenwerkingsverband tussen Uganda en

Daarnaast hebben we goed gekeken naar wat in

Deventer en een leuk cadeau om weg te geven.

onze winkel verkocht wordt, naar de huidige trends

Tijdens de winkeldiensten zorgen we ervoor dat de

en hebben zo geprobeerd ons assortiment te

voorraad in de winkel op peil blijft en er zo

optimaliseren. Nieuwe merken die nu in onze winkel

aantrekkelijk en overzichtelijk mogelijk blijft uitzien.

te vinden zijn, zijn o.a. Kurk en Keramiek, Culture
Mix sieraden en Zintenz kaarten. Ondanks alle
beperkingen denken wij dat zeker door ons
eigentijds assortiment de verkoop boven
verwachting is geweest.
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TEAMS

TEAM ETALEREN

TEAM VOORRAADBEHEER

Het team Etaleren bestaat uit Itje de Vogel

Team Voorraadbeheer bestaat drie personen,

(teamleider), Jenny Tiecke en Louisa Yunusova.

Anjuli Goossen, Willie Uildriks en Rolanda

In 2020 was natuurlijk alles anders door Corona.

Fledderus (teamleider). Na inkoop van de non-food

Normaal gesproken wordt in januari, na de balans,

en foodproducten worden de artikelen door het

begonnen met de opruimingsetalage. Daarna, als

team voorraadbeheer in het computerbestand

het inkoopteam heeft ingekocht, komt het voorjaar

gezet en de artikelen worden geprijsd. Daarna zijn

en wordt de etalage weer aangepast. Belangrijke

de artikelen klaar om verkocht te worden. Doordat

etaleermomenten zijn de commerciële

de producten in de computer staan, kunnen de

verkoopmaanden/data:

artikelen na aankoop door een klant, door de

Maart

Pasen, Voorjaar en Boekenweek

wereldwinkelmedewerkers bij de kassa worden

April-Mei

Voorjaar (bv tassen, sjaals, sieraden)

gescand en afgerekend. En is altijd via de computer

Juni-Juli

Zomer (artikelen voor het buitenleven)

zichtbaar wat de voorraad is.

Augustus

Uitloop zomer

September

Kunstmarkt (dit jaar helaas niet)

Oktober

Kinderboekenweek

November

Start Sinterklaas en Kerst

December

Sinterklaas en Kerst

Zelfs in het coronajaar 2020, werden de etalages
zo vaak mogelijk verwisseld. Ook de tafels in de
winkel werden vaak veranderd om de klant te
verleiden iets moois bij ons te kopen.
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TEAM PR

TEAM KERSTPAKKETTEN

Het pr-team bestaat uit Anny in ’t Veld

Dit jaar bestond de groep uit Beppie Koeslag, Willy

(redactionele stukjes, advertenties en nieuwsbrief),

Kerkdijk, Geertje den Otter, Dini Roelofs en Thea

Annelies Relou (Facebook, Instagram), Jeroen

Huis in ‘t Veld. Henk Bronsvoort heeft dit jaar

Hövels, Johanna Wiersma en José Vijver

afscheid genomen van de kerstgroep. Thea heeft

(teamleider, presentatie kerkactiviteiten)

het stokje van Henk overgenomen.
Het was dit jaar vanwege corona een bijzondere

Naast de maandelijkse aanbiedingen organiseert

opgave om kerstpakketten en kerstartikelen aan de

het team PR normaliter diverse acties. Helaas door

man te brengen. De door bedrijven georganiseerde

corona gingen acties afgelopen jaar niet door (Zie

kerstmarkten waar we andere jaren goed hebben

ook kopje ‘Activiteiten’). Hieronder een overzicht

verkocht, gingen niet door. De winkel was voor

van de maandelijkse aanbiedingen in 2020:

publiek aan het eind van het jaar niet open voor het

Januari - De gebruikelijke opruiming

doen van de kerstinkopen. Toch heeft de commissie

Februari - Actie: 20% korting op de beelden van

niet opgegeven en haar uiterste best gedaan om de

scrap metal uit Zimbabwe. Valentijnsdag:

middelen in te zetten voor een alleszins

Tonychocolade met hart in frambozensmaak

bevredigende verkoop. Bedrijven zijn actief

Mei - Actie: 15% korting op alle sieraden (Kazuri

benaderd. Naast verkopen van kleine orders in de

en Culture Mix)

winkel, mochten wij ook dit jaar weer een paar

Juni - Actie: 15% korting op alle scrapmetal met

leuke grotere orders uitvoeren. Dit alles heeft

serpentijn beeldjes

geresulteerd in een omzet van ruim € 8.500, -.

Juli en Augustus - Actie: 15% korting op de

Ook anders dan andere jaren was het inpakken van

Dopper Insulated en de Dopper voor 10 euro

de pakketten. Dit jaar is gekozen voor een andere

September - Actie: 10% korting op de

locatie, namelijk de oude bakkerij aan de

schrijfwaren

Schoolstraat. We zijn door Jootje enorm gastvrij

Oktober - Actie: 20 % korting op de wintersjaals

ontvangen. Een mooie locatie waar wij prima de

November - Actie: Twee flessen wijn voor

voorraad konden (uit)stallen en op 1,5 meter konden

€ 10,50 en promotie voor kerstpakketten

werken.

December - Actie: 20% korting op kaarsen en

Een punt van zorg is en blijft de mogelijkheid om op

lichtjes

iets grotere schaal non- food artikelen in te kopen
c.q. te bestellen op het moment dat er een order

Van 24 oktober - 1 november was er aandacht in

binnen komt. Bij de inkooporganisaties blijkt dan

de krant voor de landelijke Fairtrade week.

vaak onvoldoende voorraad om voor het hele
bedrijf dezelfde pakketten te kunnen samenstellen.

Vanaf half december werd de winkel weer
gesloten. Door goede pr-activiteiten in krant en op
Facebook en Instagram is gebleken dat de verkoop
daardoor flink toeneemt. Dit bleek bv. door de actie
van de scrapmetal vlinders, die de dag nadat ze op
facebook waren gezet allemaal zijn verkocht.
Hetzelfde met de korting op kaarsen, er moest
opnieuw een voorraad kaarsen ingekocht worden.
Ook de korting op sjaals had effect. Korting werkt
dus evenals promotie op Facebook, Instagram en in
de Bathmense Krant.
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GOEDE DOELEN

Wereldwinkel Bathmen heeft geen winstoogmerk. Door

We willen ook investeren in de toekomst van de

middel van onze verkopen steunen onze klanten de

producenten. Uiteindelijk moet een eerlijke

arbeiders en boeren die de producten hebben gemaakt.

verdeling van handel en inkomen (eerlijke handel)

Alle medewerkers zetten zich vrijwillig en onbezoldigd

leiden tot gelijke welvaart voor alle

in. Na aftrek van kosten die we maken en het op peil

aardbewoners. Daarom willen we investeren in

houden van de noodzakelijke reserves voor de winkel

fairtrade-ondernemers in de producentenlanden.

resteert er jaarlijks een kleine positieve marge. Deze
wordt geschonken aan goede doelen die een binding
hebben met onze doelstelling.
In 2020 hebben we besloten de giften in twee delen te
besteden, namelijk een deel t.b.v. acute hulp en een
deel voor de ondersteuning van fairtrade op langere
termijn.

Dat doen we door een lening te verstrekken voor
de uitvoering van hun plannen.
Zo’n investering is bedoeld als lening, maar kan
natuurlijk ook tot verlies leiden. Vandaar dat we
het zien als een besteding aan een goed doel en
financieren vanuit het bedrag voor goede doelen.
Als we in de toekomst een bedrag terug

Vanwege corona hebben veel inwoners in de

ontvangen, is dat weer beschikbaar voor een

producentenlanden het moeilijk. De voorzieningen zijn in

ander goed doel.

vergelijking met ons land veel slechter en veel minder

Voor 3 ondernemers is in totaal € 1.200,--

toegankelijk. En waar in ons land veel vermogen

gereserveerd.

beschikbaar is, en er steunprogramma’s voor allerlei
groepen zijn, is dat daar toch iets anders.

Helaas bleek de uitvoering hiervan lastiger.
Omdat het een ‘belegging’ betreft bleken er

De leden besloten om vier doelen - welke we regelmatig

allerlei wettelijke eisen van toepassing. Voor een

steunen- nu een gift van € 300,- te geven. Daarmee

organisatie als de onze betekent dat heel veel

steunen we de betrokken mensen in de acute nood:

administratieve zaken. Begin 2021 is dit nog niet

Up4us, Bulungi, Rob Foundation en Kinderen van

afgerond en lijkt het erop dat de inspanningen die

Uganda.

we moeten doen niet in verhouding staan.

GERED GEREEDSCHAP

Bij de Wereldwinkel kun je gebruikt handgereedschap
inleveren. Dit wordt opgeknapt door vrijwilligers, Het
is bestemd voor mensen en organisaties in de
ontwikkelingslanden. ‘Onze’ mannen achter Gered
Gereedschap in Bathmen zijn Paul Wols en Rob
Schrijvers. Regelmatig legen zij de kist in onze winkel
en zorgen ervoor dat de gereedschappen in de
werkplaats worden opgeknapt.

Wereldwinkel Bathmen

Financiële positie
Met een algemene reserve van ruim € 14.800 en nagenoeg geen schulden en enkele service
verplichtingen kan de financiële positie ultimo 2020 als gezond worden beschouwd.
De risico's van voorraad en bedrijfsvoering zijn afgedekt middels een continuïteitsreserve.

Balans
Actief
Vaste activa
Lening Fairtrade Original

31.12.2020

31.12.2019

454

454
454

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Omzetbelasting
Liquide middelen

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

18.636
181
6.245
29.633

454
13.507
2.732
27.451

54.695
55.148

43.690
44.144

14.863

13.778

4.763
20.000
-

3.263
20.000
1.500
24.763
39.626

Kortlopende schulden
Reservering ondersteuningsdoelen
Crediteuren
Omzetbelasting
uitstaande kadobonnen

7.950
467
6.599
506

4.950
272
230
150
15.522
55.148
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24.763
38.541

5.602
44.144

Wereldwinkel Bathmen

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto winst
Overige opbrengsten

Contributies
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Automatiseringskosten
Algemene kosten
Goederen eigen gebruik
Bijzondere lasten

2020

2019

39.945
29.509 -/10.436
5
10.441

43.280
32.103
11.178
327
11.504

250
1.552
1.282
994
1.960
168
150

Totaal kosten
Resultaat

1.436
1.350
1.779
1.188
2.057
538
6.356
4.085

Pagina 6

8.347
3.157

-/-

