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Voorwoord
Op 31 mei 2021 is helaas onze zeer gewaardeerde voorzitter Bram Koppenaal op veel te
jonge leeftijd overleden. Wij hebben zijn inzet en betrokkenheid zeer gemist.
In oktober 2021 is ondergetekende als interim-voorzitter toegetreden tot het bestuur.
In januari 2022 heeft benoeming tot voorzitter in de Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden.
Voor de tweede achtereenvolgende keer hebben we weer een moeilijk jaar met coronabeperkingen achter de rug. Het is heel teleurstellend voor onze vrijwilligers als de winkel
gesloten moet zijn. Maar dat is ook zo, als door voorzichtigheid om niet besmet te raken, de
winkel niet open kan en/of niet goed kan draaien door het wegblijven van klanten.
De omzet staat de laatste jaren onder druk. Niet alleen door coronabeperkingen, maar ook
omdat nogal wat leegstand van winkels rondom onze locatie is ontstaan. De betreffende
panden krijgen vervolgens vaak een andere niet-winkel bestemming. Dit betekent dat het
Dijkje niet meer de A-locatie lijkt te zijn, waarop we oorspronkelijk gehoopt hadden.
De dreiging van een mogelijke sluiting van de winkel op niet al te lange termijn was een reëel
scenario. Al vele jaren waren de gerealiseerde omzetten en de huisvestingskosten niet met
elkaar in evenwicht. Zonder verdere maatregelen, zoals een realisatie van omzetstijging,
overheidssteun, kostenverlaging en acties zou het einde onafwendbaar zijn geweest. Een
mogelijke verhuizing naar een betere locatie met een aanzienlijk hogere omzetverwachting is
uiteindelijk niet doorgegaan vanwege het ontbreken van voldoende financiële zekerheden.
We blijven echter onze ogen open houden voor mogelijkheden in de toekomst.
Per 1 december werd de huur gelukkig fors verlaagd en kwam weer enige overheidssteun
beschikbaar. De gemeente Barneveld werd ook benaderd voor ondersteuning. Dit leidde tot
welgemeende morele ondersteuning en goede adviezen, maar helaas niet direct tot
financiële hulp.
We hebben vervolgens een reddingsactie op touw gezet, en daarbij hulp gehad van de
bekende Barneveldse organisator Ben Bläss. Een grote gratis advertentie is geplaatst in de
Barneveldse Krant met een oproep aan bewoners en sponsoren om te doneren aan de
Wereldwinkel. Als tegenprestatie kreeg men voor een donatie van € 25 een voucher met
10% korting op nagenoeg de gehele collectie. Deze actie heeft ruim € 5.000 opgeleverd.
Daarmee kon gelukkig de voorraad te verkopen producten net voor Kerst weer aangevuld
worden.
Eind van het jaar is ook de procedure voor uitgifte en inname van de Lokale Cadeaukaart in
de Wereldwinkel in gang gezet. In februari 2022 is een en ander gerealiseerd.
Verdere acties in het kader van public relations ten behoeve van omzetverhoging en mogelijk
financiële hulp of garanties zijn en worden in gang gezet. We zijn vol vertrouwen dat ons
aller inzet zal leiden tot betere resultaten in de komende jaren.
En om nog eens met de woorden van onze vorige voorzitter Bram Koppenaal te eindigen:
“Dat we met elkaar invulling kunnen geven aan het doel van onze Wereldwinkel:
het verbeteren van de leefomstandigheden van kleine producenten ver weg, door het
vergroten van de afzet van hun producten tegen een eerlijke prijs (Fairtrade).
Daar blijven we voor gaan” !
Wim van Drie, voorzitter
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Bestuur
Per 31 december 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden:
Wim van Drie
a.i. voorzitter vanaf oktober 2021/voorzitter vanaf januari 2022
Cees Beijert
penningmeester
Ady van Dorst
secretaris
Suzan Jonker
algemeen lid
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd in 2021.

Medewerkers
In 2021 hebben we wegens overlijden helaas afscheid moeten nemen van Olga Houtveen
(vrijwilliger in- en verkoop) en Hanneke Knuit (vrijwilliger PR en verkoop).
Per 31 december 2021 zijn 29 medewerkers verbonden aan de Wereldwinkel, van wie
21 winkelmedewerkers. De overige 8 medewerkers hebben algemene functies.
Het is fijn dat er nieuwe mensen bijgekomen zijn.
In 2021 zijn 2 nieuwe winkelmedewerkers gestart.
Begin 2022 zijn daarnaast 3 nieuwe winkelmedewerkers gestart voor een proefperiode.
De Medewerkersvergadering heeft in 2021 vanwege coronabeperkingen slechts eenmaal
plaatsgevonden.

Public Relations
Op 25 november is op initiatief van Wim van Drie en Ben Bläss een e-mail verstuurd aan ca.
600 bedrijven, middenstanders en instellingen in de gemeente Barneveld, om de
Wereldwinkel uit de nood te helpen.
Op 25 november werd onder het motto HELP in de donderdageditie van de Barneveldse
Krant een halve gesponsorde pagina in full colour geplaatst, om de bevolking van de
gemeente Barneveld op te roepen voor een donatie.
In de donderdag editie van de Barneveldse Krant van 2 december werd een interview met
Ben Bläss geplaatst met als titel ‘Hulpactie voor de Wereldwinkel’. Op de website werd op
dezelfde dag een interview met Ben Bläss geplaatst met als titel ‘Hulp voor Wereldwinkel
Barneveld druppelt binnen’.
Op 16 december heeft het bestuur de vrijwilligers over de stand van zaken geïnformeerd.
Op 18 december werd de in de donderdageditie van 25 november geplaatste advertentie
opnieuw in de Barneveldse Krant geplaatst.
Vereniging Lokaal Belang heeft in december in de Wereldwinkel een video opgenomen met
Mijntje Pluimers en Tiny Zwebe. De video is aan ca. 18.000 adressen van Lokaal Belang
verspreid.
Tot de in het oog springende activiteiten van het jaar 2021 behoorde volgens de redactie van
de Barneveldse Krant ook de Wereldwinkel. Vandaar dat onder de titel ‘Donateurs redden
Barneveldse Wereldwinkel’ in de Oudejaarsbijlage op 30 december een interview met Suzan
Jonker en Ben Bläss geplaatst werd.
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Inkoop en Etaleren
Door de covidpandemie was 2021 net als 2020 een bijzonder jaar.
Een groot deel van het jaar waren we veel minder open of zelfs helemaal gesloten.
Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de verkoop.
En dat heeft weer als gevolg dat we minder konden inkopen.
Slechts een paar keer konden we naar Culemborg.
Eind november konden we eindelijk weer eens gaan en kochten we leuke cadeauartikelen
voor de feestdagen in. De eerste weken van december was er al aardig wat verkocht.
Helaas gooide covid weer roet in het eten. Opnieuw kwam er een lockdown.
Ook als gevolg van de covidpandemie konden we veel minder vaak etaleren dan we wilden.
Maar we hebben - net als andere jaren - er toch met veel enthousiasme het beste van
proberen te maken. Zo gauw er weer was ingekocht kwamen we bij elkaar en gaven we de
artikelen een mooi plekje op de schappen of in de etalage.
In 2022 hopen we weer dat we het veel drukker krijgen voor zowel inkoop als etaleren.

Boeken, Papier en Muziek

Boeken
De verkoop van boeken is in het jaar 2021 sterk gedaald; ten opzichte van 2020 met € 496.
De oorzaak ligt in de door de overheid opgelegde sluiting van de winkel in verband met
corona. De inkoop van boeken is lastig doordat het in te kopen assortiment vaak niet veel
nieuws brengt.

Papier
De verkoop van kaarten is ook achteruitgegaan.
Bij vorig jaar vergeleken met € 363.
Ook de weken dat we dicht waren is hier debet aan.
Bij de inkoop stuit je vaak op dezelfde soort kaarten.
Floris brengt nagenoeg geen nieuwe kaarten uit.
Verschillende andere kaarten zijn niet meer verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld Zintenz kaarten.
Wat wel goed in te kopen is zijn de mapjes kaarten van Amnesty en Bekking & Blitz.
Deze worden dan ook goed verkocht.
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De kerstkaarten zijn ten opzichte van vorig jaar wel beter verkocht. Dat lag eraan dat we
langer open zijn geweest voor de kerst dan vorig jaar.
Er was nog een restant kerstkaarten van vorig jaar aanwezig en met de inkoop van nieuwe
kerstkaarten hebben we een goede verkoop van de kerstkaarten behaald.

Muziek
De verkoop van CD’s is met 50% afgenomen.
Er is nauwelijks nog belangstelling voor CD’s.
Voorlopig worden deze dan ook niet meer ingekocht.

Sieraden en Mode
Ook het jaar 2021 is voor sieraden en mode een moeilijk jaar geweest.
Helaas moesten we twee keer dicht vanwege coronabeperkingen, waarvan de laatste keer in
december net voor de kerst wel heel erg jammer was.
We hebben in 2021 niet zo veel sieraden verkocht.
Maar de mode, en dan vooral de sjaals, gingen heel goed.
We hopen en verwachten dat het jaar 2022 weer een beter jaar wordt.

WW’tjes 2021
Ook in 2021 is er maandelijks een uitgave van de Weetjes verschenen.
Margriet heeft aangegeven genoodzaakt te zijn per eind 2021 te stoppen met haar
vrijwilligerswerk voor de Wereldwinkel. Dit houdt in dat er vanaf 2022 ook geen Weetjes
meer zullen verschijnen.
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Boeketjes voor de kerk
2020: een pak sap met daarbij een fotolijstje met een foto van de nieuwe kerk.
Totaal: € 335.
2021: een theeboeketje aangevuld met een reep chocolade.
Totaal: € 227.

Kerstpakkettenactie 2021 voor de minima

Dit jaar hebben we 375 pakketten geleverd aan de Stichting Kerstpakketten Barneveld.
Het was evenals vorig jaar nog coronatijd dus mondkapjes op, afstand houden en niet met te
veel mensen in een ruimte. De locatie aan de Kampstraat was een prima plek.
13 december: dozen plakken. De bestelling van Fair Trade werd gebracht.
De volgende dag alles klaarzetten en straatje maken.

15 december, 9.45 uur: Alles gereed gezet. We kunnen beginnen.
10.00 uur Gerard, Ria en Rietje van de Stichting zijn er.
Ook Hanny, Wim en Rikje van de Wereldwinkel zijn aanwezig.
We kunnen inpakken! Alles loopt op rolletjes of alles gaat als een lopende band.
Vrijdag 17 december: uitdelen van de pakketten.
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Financiën
Het afgelopen jaar was wederom een moeilijk jaar. We hebben het boekjaar 2021 afgesloten
met een negatief resultaat van € 4.287,00. Vanwege de coronamaatregelen moesten we de
winkel de eerste vier maanden gesloten houden en aan het einde van het jaar nogmaals
twee weken. En juist deze laatste weken in december zijn gezien de omzet belangrijke
weken voor ons. De Oud Veluwse Markten gingen ook dit jaar opnieuw niet door, hetgeen
ook omzetverlies betekende. Het laat zich raden dat één en ander een negatief effect op
onze omzet heeft gehad.
Positief is dat onze huur aanzienlijk is verlaagd van € 1.400,00 naar € 910,00 per maand.
Omdat deze huurverlaging pas op 1 december 2021 is ingegaan heeft het nog weinig effect
op het afgelopen jaar.
Van de overheid hebben wij een tegemoetkoming in de kosten ontvangen van € 2.472,00.
Het in oktober 2021 gestarte "reddingsplan" heeft ons in 2021 € 4.775,00 opgeleverd en
loopt in 2022 nog door.

Resultaat 2021
Inkomsten
De omzet bedroeg dit jaar € 24.960,00. We zien dat dit € 5.150,00 minder is dan vorig jaar.
Echter omdat vorig jaar ook al een jaar was met coronaproblemen moeten we eigenlijk
vergelijken met 2019 en dan is de terugval € 23.842,00. In vergelijking met 2019 is de omzet
met 50% afgenomen; en dat is zorgelijk.
Na aftrek van de inkoopwaarde is de brutomarge € 8.736,00. Dit is € 1.800,00 minder dan
vorig jaar en ongeveer de helft van 2019.
Al met al hebben we ook nog ruim € 9.000,00 aan diverse baten ontvangen zoals donaties,
tegemoetkoming covidproblemen, teruggave btw e.d. Ons totaal aan inkomsten werd
hierdoor in 2021 € 18.075,00.
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Uitgaven
De uitgaven bleven in het afgelopen jaar vrijwel gelijk aan die van de voorafgaande jaren.
De post "huur" is hoger dan vorig jaar, omdat onze verhuurder ons in 2020 een maand huur
heeft kwijtgescholden.
De energiekosten vielen aanzienlijk lager uit doordat wij in de wintermaanden hoofdzakelijk
gesloten waren.
De post "kosten vrijwilligers" was hoger, omdat wij vanwege het overlijden van medewerkers
3 maal een advertentie in de Barneveldse Krant hebben laten plaatsen.
Nieuw is de post "reddingsactie". De hier opgevoerde kosten hebben hoofdzakelijk
betrekking op een geplaatste advertentie in de Barneveldse Krant; overigens wel met een
korting van 50%.

Balans per 31 december 2021
Deelname Oikocredit
Dit jaar is onze deelname aan het Oikocredit beëindigd. Het uitgeleende bedrag van
€ 4.936,00 is aan ons terugbetaald en daarmee als post onder de financiële vaste activa op
de balans komen te vervallen.

Verslag kascontrolecommissie 2021
Het verslag wordt tijdens de vergadering uitgebracht.

Begroting 2022
Algemeen
Omdat de twee voorgaande jaren vanwege de coronaproblemen niet representatief zijn,
hebben we ons wat betreft het opstellen van de begroting voor 2022 gericht op het jaar 2019.
De omzet van de artikelen met het hoge btw percentage hebben we gelijk gehouden, die met
het lage percentage verlaagd naar € 11.000 omdat we grotendeels gestopt zijn met de
verkoop van “Food”. Als we deze omzet weten te realiseren dan sluiten we het jaar af met
een klein tekort van € 1.000.
Uiteraard blijven wij het monitoren. En als de begroting uit de pas dreigt te lopen, zullen
we tijdig maatregelen nemen. Ook zou het heel mooi zijn als we de omzet iets weten te
verhogen zodat we het jaar zonder verlies kunnen afsluiten.
Vooruitzichten
Vorig jaar stelden we in het jaarverslag dat 2021 een jaar zou worden met vele "uitdagingen"
en dat het een jaar zou worden van "erop of eronder". Gelukkig werd het "erop". Maar dit
geldt zeker opnieuw voor het komende jaar. De uitdagingen zijn onverminderd groot
gebleven en ondanks dat het wel iets beter gaat zijn wij er nog lang niet.
De positieve ontwikkelingen zijn dat we iets beter in onze financiële middelen zitten, het zich
niet laat aanzien dat de winkel opnieuw dicht moet vanwege coronaperikelen, er zich nieuwe
vrijwilligsters hebben aangemeld en we zijn gaan deelnemen aan de Lokale Cadeaukaart.
Ook zijn er tekenen dat de Oud Veluwse Markten dit jaar weer zullen plaatsvinden.
Al met al toch wel redenen genoeg om met een positieve blik naar 2022 te kijken voor wat
betreft onze Wereldwinkel.
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Financiële overzichten
Resultaat 2021
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Begroting 2022

Jaarverslag 2021 – Wereldwinkel Barneveld

Pagina 1

