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Voorwoord 
 
De Wereldwinkel is sinds jaar en dag de fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met 
de verkoop van fairtrade producten investeren Wereldwinkels in een (meer) leefbare 
wereld. We betalen een eerlijke prijs voor deze producten, zodat onze medemensen 
ver weg een menswaardig(er) bestaan kunnen opbouwen. De Wereldwinkel 
Barneveld streeft daarbij ook naar duurzaamheid van producten, met respect voor 
mens en milieu. Gelijke behandeling van mannen en vrouwen en geen kinderarbeid 
staan daarbij voorop. 
 
Er is veel gebeurd in 2018. Maar wat ons van dit jaar het meeste is bijgebleven, is 
natuurlijk het feit dat we als Wereldwinkel Barneveld 40 jaar zijn geworden. Dit feest 
hebben we in september met elkaar en met heel Barneveld mogen vieren. We 
hebben ook ons nieuwe logo onthuld. Dat is gebeurd door burgemeester Van Dijk, 
samen met Marry Binnekamp, een vrijwilligster die al heel lang in dienst is bij onze 
Wereldwinkel. En wat een mooi logo is het geworden. Fris en modern. Een logo 
waarop we trots mogen zijn en waarvan we hopen dat het de volgende 40 jaar nog 
kan meegaan.  
 
We zijn wat ons betreft de afgelopen 40 jaar een belangrijk onderdeel van de 
Barneveldse samenleving geworden. En onze ambitie is dat we nog heel veel jaren 
hier in Barneveld onze fantastische winkel mogen voortzetten. Om daarmee onze 
bijdrage te leveren aan een meer leefbare wereld.  
 
Andere wapenfeiten uit 2018 waren de verandering die onze website heeft 
ondergaan en het feit dat de winkel een nieuw gezicht heeft gekregen. Net zoals het 
logo: fris en modern. 
 
In 2017 hebben we besloten om afscheid te nemen van de Landelijke Vereniging. 
Een moeilijke beslissing. Terugkijkend op 2018 hebben we geen spijt van deze 
beslissing. We zijn goed in staat geweest ‘onze eigen broek op te houden’. We zijn 
uitgegroeid tot een professionele vrijwilligersorganisatie. Een organisatie die met zijn 
tijd probeert mee te gaan. 
 
Het is daarbij niet vanzelfsprekend is dat de consument de Wereldwinkel blijft 
bezoeken. We hebben in toenemende mate concurrentie van andere winkels, die 
steeds meer fairtrade producten verkopen.  
Op zich is dat positief, dat betekent immers dat de Wereldwinkels (gedeeltelijk) in 
hun opzet geslaagd zijn. Los daarvan zijn wij van mening dat Wereldwinkels nog 
steeds een meerwaarde hebben. Wij kunnen klanten iets extra’s bieden: het verhaal 
van de producenten. En we hebben met de Wereldwinkel een ijzersterk merk in 
handen. Een merk dat zich meer dan bewezen heeft. En al jaren lang betrouwbaar is 
voor het grote publiek. 
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2018 was financieel gezien een mager jaar. We hebben goede hoop dat 2019 het 
omslagpunt vormt naar betere financiële tijden. Dat betekent dat we op verschillende 
borden moeten schaken: nog eens goed nadenken over onze visie, het realiseren 
van een goede en gerichte communicatie en het hebben van een winkel die goed 
aansluit op de vraag van klanten. De basis hiervan is (meer dan) aanwezig en hierop 
zullen we de komende jaren verder bouwen. 
 
De Wereldwinkel Barneveld bestaat dankzij de vrijwilligers. Wij hebben op dit 
moment zo’n 40 medewerkers die verbonden zijn aan de Wereldwinkel en die 
minimaal een dagdeel per week actief zijn (winkeldienst, inkoop, etaleren, 
communicatie, bestuurstaken). En vaak veel meer. Zonder deze vrijwilligers zou de 
Wereldwinkel niet kunnen bestaan. 
 
Met elkaar zijn we in staat om onze winkel draaiende te houden. Dat hebben we ook 
in 2018 weer gedaan. Dat is tevens het doel voor de komende jaren. 
 
Bram Koppenaal, 
Voorzitter 
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Bestuur 
 
Per 31 december 2018 bestond het bestuur uit de volgende leden: 
Bram Koppenaal: voorzitter 
Plunet Oostdijk: secretaris 
Cees Beijert:  penningmeester 
Suzan Jonker: geen officiële functie 
 
We begonnen het jaar 2018 met twee penningmeesters, Cees Beijert en Bert van 
Rietschoten. In de loop van het jaar besloot Bert om te stoppen met zijn 
werkzaamheden voor de Wereldwinkel. Cees heeft de taken van Bert overgenomen. 
 
2018 was ook het eerste jaar dat we geen lid meer waren van de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels (LVWW). Het is eigenlijk zeer soepel gegaan, zonder 
merkbare praktische veranderingen.  
Wat wel veranderd is, is ons logo. Om de viering van het 40-jarig bestaan van de 
Wereldwinkel Barneveld vorm te geven, werd er een jubileumcommissie benoemd. 
Als gevolg van de beëindiging van het lidmaatschap van de LVWW, moest er een 
nieuw logo komen. Door de jubileumcommissie werd een wedstrijd uitgeschreven 
voor het ontwerpen van een nieuw logo. Op 8 september tijdens de festiviteiten t.g.v. 
ons 40-jarig bestaan is het nieuwe logo onthuld door burgemeester, de heer J.W.A. 
van Dijk, samen met Marry Binnekamp, zij is het langst in dienst is van de 
Wereldwinkel. 
 
De kwestie met de cadeaubonnen van de LVWW is in de loop van 2018 door een 
uitspraak van de rechtbank in Zutphen afgehandeld. 
 
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd.  
Tijdens die vergaderingen werden de Medewerkersbijeenkomsten (MWB) voorbereid 
en verder werd alles besproken wat ter tafel kwam. Het 40-jarig jubileum van de 
Wereldwinkel in Barneveld stond vaak op de agenda. 
 
Het opknappen van de winkel begin januari was ook een belangrijke gebeurtenis. 
Met medewerking van veel vrijwilligers gold ook hier dat vele handen licht werk 
maken! 
 
Op 5 juli werd tijdens de MWB door alle aanwezigen een formulier ondertekend in het 
kader van de nieuwe privacy wetgeving (AVG). Aan nieuwe medewerkers zal 
gevraagd worden dit formulier bij hun aanstelling te ondertekenen. 
 
Op 1 maart verzorgden Olga en Toos tijdens de MWB in de vorm van een quiz, op 
een hele originele manier de productinformatie. 
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Tijdens de MWB van 4 september werd begonnen met een presentatie door de 
dames van ‘Sjaal met verhaal’. Ook konden die avond artikelen van ‘Sjaal met 
verhaal’ worden gekocht. 
 
Op de startzondag van de PKN in de Bethelkerk op 9 september waren wij aanwezig 
met een Wereldwinkel-tafel om nieuwe vrijwilligers te werven. Helaas, er heeft zich 
toen niemand aangemeld. 
 
Omdat het niet altijd lukt om tijdens de MWB na de pauze een interessant 
programma te verzorgen, legde het bestuur op de MWB van 8 mei de vraag voor of 
er misschien minder dan 6x vergaderd zou moeten worden. Uit de reacties van de 
aanwezigen bleek dat men het huidige aantal wil handhaven. Voor alle medewerkers 
geldt dat men deze bijeenkomsten ook belangrijk vindt voor het onderlinge contact. 
 
 
Medewerkers en Organisatie 
 
M&O is dit jaar 7 keer bij elkaar gekomen om lopende zaken rondom medewerkers 
en winkel door te praten en te organiseren.  
In 2018 bestond M&O uit de volgende leden: 
Plunet:  vertegenwoordiger van het bestuur en tevens notulist. 
Toos:   vertegenwoordiger namens de werkgroep winkelinrichters. 
Olga:   vertegenwoordiger namens de werkgroep inkoop. 
Hanneke:  vertegenwoordiger namens de werkgroep P.R. 
Suzan:  meedenk lid. 
Tiny:   vrijwilligerscoördinator en tevens voorzitter. 
 
Medewerkers 
In 2018 zijn we met 36 medewerkers begonnen en met 32 geëindigd.  
24 medewerkers doen regelmatig winkeldiensten. Zij hebben daarnaast vaak een 
extra taak in een werkgroep. 
8 medewerkers doen geen winkeldiensten maar hebben een taak als bestuurslid, 
webmaster, klusjesman en theeboeketjes maken.  
Het aantal vrijwilligers dat meewerkt laat een dalende lijn zien. Door de inzet van de 
medewerkers en het samenvoegen van taken is het dit jaar wel gelukt om alle 
werkzaamheden door te laten gaan.  
De waardering voor de medewerkers werd dit jaar door het bestuur tot uiting 
gebracht d.m.v. iedere verjaardag een kaartje voor elke medeweker en een attentie 
aan het eind van het jaar. 
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Organisatie 
• Werkgroepen: 

De taken worden onderling verdeeld. We werken met taak- en werkgroepen die 
door de medewerkers met winkeldiensten worden ingevuld, zoals winkelroosters 
maken, cadeauverpakkingen, winkel inrichten, inkoop, kerstpakketten, lief en 
leed, M&O, prijzen, markten en schoonmaak. 

• Op de medewerkersbijeenkomsten (6x per jaar) wordt o.a. aandacht besteed aan 
jubilarissen, afscheid nemen van medewerkers en wordt een ieder op de hoogte 
gehouden van recente ontwikkelingen wat onze winkel betreft.  
In september was er een presentatie van “Sjaal met verhaal”. Deze organisatie 
laat mooie sjaals maken in Nepal.  

• De eerste 2 weken van januari zijn gebruikt om de winkel een geheel andere 
uitstraling te geven. Alle traditionele kleuren werden vervangen door verschillende 
grijstinten. Er kwam een etalage bij en de vitrines met de sieraden gingen aan de 
kant. We konden gebruik maken van de diensten van familie en vrienden van 
onze medewerkers. Zonder hun hulp was dit niet gelukt. 

• We hebben meegedaan aan “Kunst in de etalage” met een beeld van Marijke.  
• Tijdens alle zes de Veluwse Marktdagen stonden we met een kraam met 

uitverkoop artikelen voor de winkel. 
• Tijdens de dag van “Kunst op het Dijkje” hadden we een tafel met beelden uit 

Zimbabwe. 
• September stond in het teken van het 40 jaar bestaan van onze winkel. Er was 

een werkgroep opgericht om het jubileumfeest vorm te geven. Deze had o.a. een 
wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw logo. Omdat we per 1 januari 2018 niet 
meer zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels was dit 
noodzakelijk.  
Steven Kraal won de wedstrijd en op 8 september werd het logo feestelijk onthuld 
door de burgemeester en de langst bij ons werkende vrijwilliger, Marry 
Binnekamp. Het werd een feestelijke dag waarvoor veel oud-medewerkers van de 
winkel uitgenodigd waren. 
Een maand lang was er ook nog een tentoonstelling van producten van Ocean 
Sole. Deze organisatie strijdt tegen het plastic afval in de zee van voornamelijk 
slippers. Van deze slippers worden mooie beelden gemaakt in Kenia. 
De hele week waren er leuke acties voor de klanten die werden aangekondigd in 
de krant, waardoor onze winkel even in de schijnwerpers stond. 

• Als start voor extra koopavonden had de BMV in navolging van andere landen 
gekozen voor een “Black Friday”, net als vorig jaar. Ook nu deden we mee met 
een actie van 20% op alle artikelen behalve boeken en food. 

• Op de eindejaar markt voor de medewerkers van verpleeghuis “Norschoten” 
waren we aanwezig met een kraam. 
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• Tijdens “Candle Light” stonden we buiten met een tafel met daarop een pakket 
dat gewonnen kon worden. De lootjes van 1 euro per stuk werden aan de 
mensen aangeboden. Er was met lantaarns en een slee een gezellig tafereel 
gecreëerd. 

 
 
Inkoop 
 
Er wordt ongeveer 1x in de 5 à 6 weken door 6 vaste inkopers ingekocht (via de 
webshop of rechtstreeks in Culemborg). 
De laatste tijd zijn de leveranciers niet zo goed bevoorraad, containers zijn niet op tijd 
aangekomen of er is stagnatie bij de douane. 
Ook de doppers waren een tijdje moeilijk aan te leveren vanwege verandering van 
leverancier.  
Problemen waar wij als inkopers geen invloed op hebben. 
 
De webshops blijven we goed volgen zodat we eventueel via de webshop 
bestellingen kunnen doen. 
 
De vraag naar de bekende mozaïek schalen en vazen neemt gestadig af, ook voor 
de bekende papier-art (lectuurmanden, spiegels, wanddecoratie) is nog maar weinig 
belangstelling. 
 
Twee keer per jaar hebben we een inkoopvergadering, waar alle inkopers, de 
voorzitter, penningmeester en notuliste bij aanwezig zijn. 
Er wordt dan met elkaar gesproken over verbeteringen, vernieuwingen en hoe we 
zichtbaarder kunnen worden voor de consument van jong tot oud. 
Ook worden met de penningmeester de cijfers doorgesproken. 
Aangezien is gebleken dat de omzet niet voldoende stijgt is er besloten met een 
inkoopbudget per productgroep te werken.  
Zodra de omzet stijgt kan er meer worden ingekocht. 
 
We blijven vertrouwen dat de leveranciers inzien dat de tijden veranderen en de 
consument vernieuwde producten verwacht. 
 
 
Etaleren en winkelinrichting 
 
Het doel van etaleren is om een zo mooi mogelijke etalage te maken zodat de 
mensen niet zomaar voorbij lopen. 
Dit proberen wij als etaleuses waar te maken. Iedere twee weken veranderen wij de 
etalage en de tafels. Ook proberen we de schappen zo in te richten dat ze er telkens 
weer net iets anders uitzien. 
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Inkoop en etaleren is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zijn alle inkopers 
ook winkelinrichters. Food verzorgt bijv. de eigen etalage en schappen. 
Tenminste één keer per jaar komen de winkelinrichters en etaleuses bij elkaar en 
bespreken dan of er nog het een en ander verbeterd kan worden. 
De kansen om onze producten aantrekkelijk elders te kunnen plaatsen worden ook 
benut. Sinds eind 2018 mogen we n.l. ook etaleren in de etalage naast ons, op nr.6. 
We doen dat in samenwerking met Simone, onze overbuurvrouw van Ward’s Art, met 
als resultaat dat er een gevarieerde etalage is ontstaan. 
 
 
Handnijverheid en Tafelen  
 
We blikken terug op wat er allemaal afgelopen 2018 in onze winkel is gebeurd. In 
januari zijn we gestart met de renovatie van onze mooie winkel, prachtig geworden, 
veel meer licht, mooie frisse kleuren, ons assortiment komt zo veel beter tot zijn 
recht. 
De omzet van Handnijverheid en Tafelen is t.o.v. vorig jaar niet gegroeid, maar ook 
niet problematisch gekelderd. 
Het grootste probleem is nog steeds dat er door onze leveranciers in Culemborg te 
weinig nieuwe artikelen worden aangeboden. Iedere keer worden we weer 
teleurgesteld door het eenzijdig aanbod. Des te meer zijn wij ontzettend blij met onze 
nieuwe leverancier Siyabonga (betekent letterlijk “wij danken u”). Siyabonga levert 
serviezen, kinderbestek, vazen, beelden, ansichtkaarten en een klein assortiment 
sieraden. Deze producten komen uit Zuid Afrika. Vrijwel alle producten komen uit 
werkgelegenheidsprojecten op het platteland. De arbeidsomstandigheden zijn goed, 
de medewerkers verdienen een goed salaris, geen kinderarbeid. Nieuwe artikelen, 
nieuwe uitdaging, nieuwe klanten ! Hopelijk biedt dit een goed perspectief. 

Tijdens ons 40 jarig jubileum hebben we o.m. Ocean-Sole gepromoot, met veel 
succes. De klanten waren enthousiast over deze producten.  

Ook dit jaar gaan we weer ons uiterste best doen om mooie artikelen aan te bieden. 
En we vertrouwen erop dat het gaat lukken. 
 
 
Geluk en Sfeer 
 
Wat betreft deze twee productgroepen verandert er weinig, het hoort bij onze winkel, 
het zijn echte wereldwinkel artikelen. Er is vraag naar, maar weinig uitschieters, 
desalniettemin zijn het wel artikelen die niet uit onze winkel moeten verdwijnen. 
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Papier, Boeken en Muziek 
 
Boeken 
De verkoop hiervan is gestegen met 25%. 
Het blijft lastig boeken in te kopen die passen in het assortiment van de Wereldwinkel 
en die je niet gauw bij de reguliere boekhandel zult vinden. 

 

Kaarten 
De verkoop is licht gestegen (5%) .We proberen steeds iets vernieuwends in te 
kopen hetgeen niet altijd makkelijk is. De verkoop verloopt steeds stroever omdat 
men steeds minder kaarten verstuurt en anders wel via de digitale weg.  

  

Muziek 
Er is weinig veranderd in de verkoop van de CD’s. Door het draaien van de muziek in 
de winkel hopen we dat de klanten dit horen en tot aankoop overgaan. 
 
 
Mode en Sieraden 
 
Doordat de winkel in januari van dit jaar flink is verbouwd, hebben voornamelijk de 
sieraden en mode een andere presentatie gekregen. De vitrines staan niet meer voor 
het raam maar tegen de muur aan beide zijden van de spiegel. Dit geeft de winkel 
een veel ruimere uitstraling.  
De vitrines worden behalve voor zilver ook gebruikt om sjaals te etaleren met 
bijpassende kettingen zodat het geheel een aantrekkelijke aanblik krijgt.  
We zijn dit jaar 4 maal in Culemborg geweest om in te kopen. Onze omzet is bijna 
10% gestegen in vergelijking met 2017. Dit willen we graag in 2019 doorzetten.  
Omdat we wat meer diversiteit in ons assortiment willen, zijn we op zoek naar nieuwe 
leveranciers. Dat is heel moeilijk i.v.m. met de gewenste fairtrade certificering. 
Tassen blijft een moeilijk product, we hebben dan ook besloten voorlopig geen 
tassen meer in te kopen. 
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Food 
 
Fair Trade Original heeft in 2018 de verpakkingen een frisse uitstraling gegeven: 
bijna alle verpakkingen zijn nu uniform gerestyled. 
Cerro Azul is eenzelfde actie gestart: ook daar worden de verpakkingen aangepakt, 
en van een modernere look voorzien. We bestellen nog altijd samen met de 
Wereldwinkel Lunteren. 
Tony’s Chocolonely heeft een roulerend assortiment, waar wij scherp op proberen in 
te haken.  
Wat bij alle 3 onze leveranciers een lastig punt is: men haalt soms “hardlopers” voor 
onze winkel, uit het assortiment. Daar zoeken we met wisselend succes vervanging 
voor. 
De bestellingen via de webshops bij onze leveranciers lopen administratief gezien nu 
makkelijker door: we hebben onze manier van werken aangepast, er is meer 
inzichtelijk geworden en het is beter na te zoeken voor wie dat nodig heeft. 
Ook dit jaar waren de food-artikelen in steeds meer supermarkten verkrijgbaar. We 
zijn alert op de prijzen die gehanteerd worden: soms is men (veel) voordeliger, maar 
het komt ook voor dat de Wereldwinkel er beter uitspringt.  
Via de website en FB moeten we de mogelijkheden om food bij ons te kopen blijven 
promoten. 
 
 
PR en Communicatie 
 
De PR commissie bestaat uit Wilma Kamp en Hanneke Knuit. 
Vanaf november 2018 zijn Mieke Post en Steven Kraal aan de PR commissie 
toegevoegd. 
 
Taakverdeling: 
Wilma: Facebook 
Hanneke: Zitting in M&O namens de PR 

Bijwonen van de vergadering van BMV en BWO 
Steven: Facebook en website (ontwerpen nieuwe website) 
Mieke:  Meedenken en meedoen 
Jan:  Beheer website 
 
Facebook 
Acties en Nieuws van de Wereldwinkel worden regelmatig op Facebook geplaatst. 
Steven en Wilma verzorgen dit. 
 
Jubileum en andere activiteiten 
In 2018 viert de Wereldwinkel haar 40 jarig jubileum. 
De PR leden maken deel uit van de Jubileumcommissie en dragen hun steentje bij 
aan de organisatie van een feestweek. 
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De onthulling van een nieuw logo op de gevel van de winkel en het ophangen van  
vlaggen met het logo maken deel uit van de feestelijkheden. 
Daarnaast zijn er diverse acties. 
 
De regionale pers en radio besteden er ruim aandacht aan. 
 
Verder heeft de Wereldwinkel in 2018 weer meegedaan aan diverse markten. 
De Lentemarkt bij het Pluimveemuseum, de Landgoedmarkt in Stroe en de Oud 
Veluwse markt. 
 
Ook heeft de Wereldwinkel aangehaakt bij een aantal evenementen georganiseerd 
door de BMV, o.a. Black Friday en Candlelight shopping. 
De traditionele decemberverloting is de laatste activiteit in 2018. 
 
De Wereldwinkel heeft laten zien dat hij er toe doet. Een betere PR kun je niet 
hebben. 
 
Website 
Jan Strunk is verantwoordelijk voor het beheer van de website. 
De redactie wordt verzorgd door Plunet Oostdijk. 
De informatie die aangeleverd wordt, o.a. door de PR,  komt via Plunet bij Jan 
terecht. Hij zorgt voor plaatsing op de website en de layout. 
Eind 2018 is de website vernieuwd door Steven Kraal. Hij neemt dan ook het beheer 
van de website over van Jan. 
Het website-adres van de Wereldwinkel is www.wwbarneveld.nl 
 
WereldWinkelWeetjes 
Dit verslagjaar zijn er een twaalftal WWW-tjes verschenen. Regelmatig werden ze 
opgefleurd met foto’s van de verschillende activiteiten die binnen de “Wereldwinkel 
Barneveld” plaatsvonden. Niet alleen activiteiten op binnen- en buitenlocaties werden 
vereeuwigd, maar ook activiteiten binnen “personeel en organisatie”, vallend onder 
de verantwoordelijkheid van de voorzitter. 
Verder werd in de WWW-tjes, door inbreng van M&O, weer aandacht geschonken 
aan het wel en wee van de medewerkers en hun familie. 
De inzenddatum van de kopij aan het  eind van iedere maand heeft wel duidelijkheid 
gegeven omtrent het tijdstip van inzending. Soms werd door bijzondere 
omstandigheden of op verzoek, het tijdstip van verschijnen enkele dagen uitgesteld. 
Alhoewel er per 31 december 2018  een wijziging binnen de redactie heeft 
plaatsgevonden blijft het e-mailadres redactie@wwbarneveld.nl Bij gebruik van ieder 
ander e-mailadres bestaat de kans dat een ingezonden artikel niet wordt opgemerkt 
en daardoor niet geplaatst wordt. 
Helaas is dit jaar de pen die steeds werd doorgegeven, nog steeds niet gevonden. 
Wellicht kan een van de werkgroepen deze pen toch weer eens opzoeken……. 
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Kerstpakkettencommissie 
 

Jos Postma onze voorzitter, Toos Koudijs, Marijke Lange, 
Gerda Klomp en Janna Hahn. 
In januari evalueren we het voorgaande jaar; even gezellig 
ergens een kopje thee drinken en bijpraten. 
In september eerste overleg.  
Inpakken bij Do-It op de Harselaar, een prima locatie. 
Voor de Stichting Kerstpakketten leveren we 375 pakketten 
ter waarde van € 24.00. We doen de bestelling en regelen 

tafels bij de Elstar. 
Werkwijze: vrijdag 14 december dozen halen en plakken, Gerard van Lanen komt 
helpen plakken namens de Stichting. We zetten alles klaar en we tellen de binnen 
gekomen bestelling. Maandag 17 december uitpakken en een straatje 
maken.  

Dinsdag 18 december pakken we in met hulp van medewerksters van 
de Wereldwinkel, van de Stichting en van Ons Bedrijf. De klus is al 
vlug geklaard. Toos heeft haar zoon gecharterd met een grote auto; 
daar gaat met gemak alles in. 

Uitdelen wordt diezelfde middag gedaan door de Stichting 
Kerstpakketten Barneveld. Wij ruimen alles op met dank aan Do-it die ons geweldig 
geholpen heeft.  

Intussen hebben we een bestelling van de Muziekschool: 5 pakketten en 2 pakketten 
voor De Ontmoeting ds Sr. en ds Jr. 
 
Wij zijn klaar. 
 
 
Boeketjes 
 
Wat doen we zoal als boeketjes team. 
De boeketjes worden gemaakt op maandagmiddag tijdens de winkeldienst van 
Gerda en Janna.  
Met hulp van  Ibtisam Al-Dosh en Emma Husueva en Josefine, van half twee tot drie 
uur, soms langer soms korter. 
In 2018 maakten we 106  boeketjes en een onbekend aantal roosjes.   
Voor Welzijn Barneveld 60 boeketjes. 
Voor de oogstdienst van de gezamenlijke kerken maakten we 338 pakketjes. 
195 pakketjes voor de senioren van de gezamenlijke kerken. 
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We bieden nu ook een mogelijkheid om geld te verwerken in een boeketje,  onze 
eigen medewerkers hebben daar al gebruik van gemaakt. We hebben deze 
boeketjes niet op voorraad.   
 
 
Financiën 
 
2018 was financieel gezien een moeilijk jaar. 
We hebben een verlies gemaakt van € 6.531,00. 
Dit verlies is hoofdzakelijk ontstaan in de eerste 4 periodes van het boekjaar dus tot 
aan mei. 
De rest van het jaar hebben we constant gedraaid dus geen verdere verliezen meer. 
We hebben dit jaar ook enkele éénmalige kosten gemaakt zoals: 

• De laatste Fee aan de landelijke vereniging 
• Verbouwingskosten 
• Kosten m.b.t. ons 40 jarig jubileum 
• Ontwikkeling nieuw logo 

Al met al een bedrag van €  2.500,00 
  
Aan de kant van de kosten kunnen wij niet zoveel meer bezuinigen. 
Om tot een beter resultaat te komen kunnen wij alleen hopen op een hogere omzet. 
Ik begrijp dat iedereen zijn of haar uiterste best doet, daar ligt het niet aan, dus maar 
hopen dat meer mensen onze winkel weten te vinden. 
Ook kunnen we nog eens kritisch kijken naar onze winstmarge op de diverse 
productgroepen, zien of hier nog iets in te verbeteren valt zonder dat wij ons uit de 
markt prijzen. 
Door de verbouwing hebben wij natuurlijk een stuk omzet gemist en dat klinkt ook 
door in het resultaat. 
We zien gelukkig dat de omzet in 2019 over de eerste 2 periodes veel beter is dan in 
2018. 
Als we dit weten vast te houden dan wordt 2019 financieel gezien een beter jaar voor 
onze Wereldwinkel. 


