Voorwoord
De Wereldwinkel is dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Dat geldt ook voor de
Wereldwinkel Barneveld. Met de verkoop van fairtrade producten investeren
Wereldwinkels in een (meer) leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit ons
assortiment is met zorg en volgens de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht.
Wij verkopen originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen.
Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.
Omdat de producenten, zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren, er een
rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.
Want ook zij hebben, zoals iedereen, recht op een woning, voedsel, scholing en
medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En
verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen
bestaan. In de Wereldwinkels kunnen de makers hun verhaal kwijt. Hoe ze met
weinig middelen prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf
te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.
De eerste Wereldwinkel in Nederland werd in 1969 geopend. Al gauw volgden er
meer.
Het wereldwinkelidee is ontstaan na het mislukken van de tweede UNCTADconferentie (United Nations Conference on Trade and Development) in 1968. Daarbij
bleek des te meer hoe de wereldhandel in de praktijk functioneerde en hoe de rijke
landen stelselmatig hoge invoerbelastingen op producten uit ontwikkelingslanden
legden.
De Wereldwinkel Barneveld bestaat sinds 1978. Al snel mogen we ons 40-jarig
jubileum vieren. Dat zullen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Het zijn op dit moment roerige tijden voor de Wereldwinkels. Er is veel concurrentie
van andere winkels. Fairtrade producten worden in steeds meer winkels verkocht.
Meer dan de helft van alle huishoudens koopt één of meer levensmiddelen artikelen
die fairtrade zijn. Fairtrade groeit aan populariteit. Dat is natuurlijk een positieve
ontwikkeling. Maar hiermee wordt het onderscheidend criterium van de Wereldwinkel
(verkoop van fairtrade) steeds minder duidelijk.
Feitelijk kunnen we daarmee constateren 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.
De verkoop loopt achteruit. Die trend doet zich voor bij bijna alle Wereldwinkels in
Nederland. Aan de andere kant is er ook voor Wereldwinkels meer dan voldoende
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perspectief. En kansen. Daar geloven we in. Want ondanks het feit dat ook bij onze
eigen Wereldwinkel de winkelomzet over 2016 iets is afgenomen, hebben wij als
bestuur het vertrouwen dat we een stijgende lijn te pakken kunnen krijgen. Maar dat
gaat niet vanzelf. Dat kan alleen als we dat met elkaar doen. Het betekent mogelijk
ook meer ‘out of the box’ denken.
Vol vertrouwen en met enthousiasme gaan we met deze uitdagingen aan de slag.
Om daarmee ons steentje bij te dragen aan een eerlijke(re) verdeling van geld en
goederen. Om mensen en producenten in ontwikkelingslanden een steuntje in de rug
te kunnen geven.
De ingrediënten daartoe zijn aanwezig: een hecht team van circa 40 medewerkers,
die steeds met elkaar de schouders eronder weten te zetten. De Wereldwinkel in
Barneveld heeft bestaansrecht dankzij haar vrijwilligers. Mensen die zich heel veel
uren in de week inzetten voor de doelen van de Wereldwinkel. Met 2016 in het
achterhoofd kunnen we dan ook met gepaste trots terugkijken.
Met elkaar zijn we in staat om onze winkel draaiende te houden. Dat is ook het doel
voor de komende jaren!
Bram Koppenaal,
Voorzitter
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Bestuur
Per 31 december 2016 bestond het bestuur nog steeds uit 3 leden, nl:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Bram Koppenaal
Plunet Oostdijk
Wim Dohmen

Het is tot nu toe niet gelukt om een vierde bestuurslid te vinden, laat staan een vijfde.
Daar kwam aan het eind van het jaar nog het verdrietige bericht bij dat bij Wim de
diagnose kanker is gesteld en dat het er naar uitziet dat de vorm die hij heeft moeilijk
te genezen zal zijn. We moesten dus gaan zoeken naar iemand die op termijn Wim
als penningmeester kan opvolgen. Wim is nu bezig om Bert van Rietschoten in te
werken. Het bestuur heeft hem bereid gevonden de lopende zaken van Wim over te
nemen.
Het bestuur kwam 6 keer bij elkaar.
Tijdens een van de vergaderingen schoven halverwege de avond Suzan, Truus en
Wil aan om te praten over de toekomst van de Wereldwinkel. Zij uitten hun zorgen
over het feit dat er weinig jongere vrijwilligers bijkomen en dat de leeftijd van de
huidige medewerkers wel erg hoog wordt. Ook bereiken we nog steeds te weinig
‘jongere’ klanten. Er werd uitgebreid van gedachten gewisseld over deze punten en
hoe die opgelost zouden kunnen worden. Dat bleek nog een lastige opgave en deze
punten blijven de aandacht van het bestuur houden.
Onderwerpen die regelmatig terugkwamen op de agenda van de
bestuursvergaderingen zijn het functioneren van de Landelijke Vereniging en de
kwesties van de cadeaubonnen en de certificering. Ook in 2017 zullen beide punten
regelmatig op de agenda staan.
Op 10 september vierden we ons 5-jarig bestaan op het Dijkje. Hiervoor was een
speciale commissie benoemd, bestaande uit Jos Postma, Olga Houtveen, Hanneke
Knuit en Jurry Pott.
In plaats van een medewerkersbijeenkomst in september was er een etentje
georganiseerd waarvoor alle medewerkers waren uitgenodigd. Toos stelde haar huis
hiervoor beschikbaar en iedereen werd gevraagd iets te eten en/of drinken mee te
nemen. Het werd een zeer divers aanbod van gerechten. Jammer dat er betrekkelijk
weinig collega’s aanwezig waren.
In september werd de winkel opgeknapt. De paarse muren in de hoek waar de Food
producten staan, werden prachtig licht gesausd en de vloer kreeg een speciale
onderhoudsbeurt.
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Op 16 oktober is er door de Wereldwinkel een bijdrage geleverd aan de ZWO-dienst
in de Immanuelkerk. Het werk en de doelstellingen van de Wereldwinkel konden op
die manier onder de aandacht van de aanwezigen worden gebracht.
Voor de Medewerkersbijeenkomst van 3 november was Marijke Visser van de
leverancier Tilingo uitgenodigd voor het geven van een presentatie over producten uit
Kenia.
Jubilarissen waren er dit jaar ook. Het waren An v.d. Wetering, Gerrie Kieskamp,
Irma Klein, Jan Strunk, Janna Hahn, Jurry Pott en Marry Binnekamp. Zij waren 12,5
jaar of nog langer vrijwilliger bij de Wereldwinkel.
Marry en An ontbreken op de foto.

Medewerkers en Organisatie
De werkgroep Medewerkers en (Organisatie MenO) heeft dit jaar op volle sterkte
gefunctioneerd met de leden:
Plunet:
vertegenwoordiger namens het bestuur,
Toos:
vertegenwoordiger namens de werkgroep inkoop,
Jos Postma: vertegenwoordiger namens p.r.- en kerstpakketten werkgroep en
tevens notulist,
Suzan:
vrijwilligerscoördinator en tevens voorzitter,
Tiny Zwebe: vanaf de vergadering in mei als mogelijk nieuw lid en opvolger van
Suzan.
Op 29 augustus draagt Suzan het voorzitterschap over aan Tiny. Zij wordt de rest van
het jaar nog ingewerkt als vrijwilligerscoördinator en zal per 1 januari Suzan hierin
opvolgen.
MenO is 10 keer bij elkaar gekomen om de lopende zaken rondom medewerkers en
winkel door te praten en te organiseren.
Medewerkers:
In 2016 zijn we met 46 medewerkers begonnen en met 43 geëindigd.
Enkele zijn om persoonlijke of gezondheidsredenen gestopt en ook weer nieuwe
medewerkers hebben zich aangemeld.
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33 medewerkers doen regelmatig winkeldiensten. Zij hebben daarnaast vaak een
extra taak binnen een taak- of werkgroep.
10 medewerkers doen geen winkeldiensten en hebben een taak als bestuurslid,
klusjesman, theeboeketjes en winkelrooster maken.


Het meeleven in onderlinge vreugde en verdriet is ook dit jaar weer groot
gebleken.



De waardering voor de inzet van onze medewerkers kwam tot uitdrukking met:
-




Iedere verjaardag een kaartje.
Een eindejaar attentie.
Toos die in september haar huis weer beschikbaar stelde voor ons allen als
start voor het nieuwe seizoen, voor een uitgebreid buffet.
Binnen de taak- en werkgroepen hebben wisselingen plaatsgevonden, zodat alle
werkzaamheden door konden gaan.
Dit jaar is de jaarlijkse evaluatie met alle medewerkers mondeling geweest.

Organisatie:
 Werkgroepen:



De taken worden onderling verdeeld, we werken met taak- en werkgroepen, die
door medewerkers met winkeldiensten worden ingevuld. Dit zijn
cadeauverpakkingen, inkoop, etaleer, kerstpakketten, lief en leed, MenO,
productinformatie, prijzengroep, markten en schoonmaak.
De medewerkersbijeenkomsten (6) zijn dit jaar weer goed bezocht.



We hebben dit jaar voor de eerste keer op de markt “Floralia“ gestaan in
Voorthuizen.



In “Villa Varia” werd dit jaar een “Ladies Night” gehouden, waar we met een
kraam aanwezig waren.



Op de eindejaarmarkt voor het personeel van verzorgingshuis Norschoten
stonden we weer met een kraam.



Bij de katholieke vrouwen vereniging Fidélis mochten we een avond verzorgen
met een presentatie en een tafel met artikelen.



Tijdens de ZWO dienst in de Immanuelkerk, die in het teken stond van Nepal,
mochten we ook een tafel met artikelen neerzetten.



In december hadden we zoals altijd extra koopavonden.
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Een leerling van het Lodesteijn College heeft een dagdeel stage in de winkel
gedaan in het kader van een maatschappelijke stage.

Inkoop
We blijven positief, het was geen jubeljaar, ook geen negatieve spiraal, maar het kan
(moet) veel beter.
Er waren zeker goede gebeurtenissen, zoals de presentatieavond bij de Katholieke
Vrouwenvereniging (Fidelis), de bekende Veluwse Markten, Norschoten (Kerstmarkt)
en als extra de Floralia markt in Voorthuizen.
Deze markten en presentatie hebben een leuke omzet, evenals P.R. opgeleverd.
Uiteraard proberen de marktdames dan zoveel mogelijk ons volledig assortiment ten
toon te stellen.
SLOTOPMERKING
Het zou prachtig zijn, en dit kan alleen met volledige inzet van ons gehele vrijwilligers
team, als het seizoen 2017 weer een positief resultaat zou opleveren.

Etaleer en winkelinrichting
Vaak zoeken de klanten die de wereldwinkel bezoeken een speciaal cadeau. Het is
dan ook de taak van de inkopers om zo zorgvuldig mogelijk in te kopen.
En dan is het weer de taak van de etaleergroep om de ingekochte artikelen een
plekje te geven.
De middentafels en schappen en sieradenvitrines, moeten er verzorgd uitzien, maar
vooral de etalage moet er aantrekkelijk uitzien, zodat het zo’n uitstraling heeft dat het
klanten uitnodigt binnen te komen om hun inkopen te doen.
Daarom is de etaleergroep voor handnijverheid bijna iedere twee weken met heel
veel plezier in de weer om onze winkel iedere keer weer zo aantrekkelijk mogelijk te
maken.

Handnijverheid en Tafelen, Geluk en Sfeer
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Ook voor dit seizoen staan er weer markten en presentaties op het programma.
Er zijn ook een paar mooie grote beelden verkocht en meerdere eyecatchers.
Jammer genoeg gaat de verkoop van het Tunesische servies gestaag naar beneden.
Wij als inkopers gaan zo vaak als mogelijk bij Fair Plaza, Mondiaal en Barbosa te
Culemborg onze voorraad aanvullen.
Vernieuwen is ons motto, nieuwe artikelen lokken klanten (potentieel kopers).
Dat dit niet altijd even gemakkelijk is hebben we wel ontdekt tijdens onze
strooptochten in Culemborg, we zijn erg afhankelijk van het geboden aanbod, wat
onzes inziens behoorlijk terugloopt.
Twee van onze geliefde leveranciers (Wisnu) van de prachtige vazen, schalen,
sfeerlichten etc. en Madat Nepal, verpakkingsmateriaal, klankschalen, meditatie ed.
zijn vertrokken uit Fair Plaza.
Wisnu is niet meer Fair Trade gecertificeerd, hun werkwijze blijft (al 28 jaar) wel
hetzelfde. Ze hanteren de 10 bekende Fair Trade standaards.
Het is een duidelijke trend dat de verkoop van wierook en boeddha’s terugloopt.
Het gelukshoekje blijft aantrekkelijk, regelmatig komen klanten een geluksitem
kopen.

Papier, Boeken en Muziek
De verkoopcijfers van Papier, Boeken en Muziek zijn dit jaar helaas weer lager
uitgevallen dan in 2015, er is dus een neerwaartse trend waarneembaar.
Boeken
De verkoop hiervan verloopt moeizaam, met name de kookboeken. Een duidelijke
oorzaak hiervan is niet aan te geven.
Wel vermeldenswaardig is dat een gedeelte van onze collectie ook via andere
kanalen verkrijgbaar is, zoals: de reguliere boekhandel, tuincentra, internet, etc.
Kaarten
De verkoop hiervan is ook gedaald, maar minder dan bij de boeken.
Mogelijke oorzaken:
- Kleinere presentatie (van 4 naar 3 molens)
- Slecht aanbod in Aquarupella kaarten (leveringsproblemen en geen
vernieuwend aanbod)
- Er is een groot aanbod van allerlei kaarten tegen (zeer) lage prijzen in
Barneveld
Een uitzondering hierop is de verkoop van de kerstkaarten (o.a. Unicef, Amnesty en
Floris). Waarschijnlijk is men dan wat meer in de ‘stemming’ om iets voor het goede
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doel te doen, hetgeen in de rest van het jaar blijkbaar wat minder meespeelt.
De handgemaakte batik-kaarten uit Sri Lanka verkopen ook goed.
Muziek
De omzet hierin is dit jaar gehalveerd t.o.v. 2015. Dit was en is één van de kleinste
segmenten binnen onze omzet. De verkoop was gemiddeld één CD per maand. In
het verleden lag dit iets hoger (twee CD’s per maand). Het koopgedrag van 1of 2
klanten heeft daarom al veel resultaat in het omzetcijfer.

Mode en Sieraden
In tegenstelling tot afgelopen jaar zijn er weer zilveren sieraden ingekocht. Er blijkt
hier voldoende vraag naar te zijn en de twee vitrines in de etalage blijven bestaan.
Dit jaar zijn er zijden en bamboesjaals ingekocht. Om de sjaals netter op te hangen,
zonder dat deze beschadigd raken, zijn kledinghangers aangeschaft. Op deze
manier is het gemakkelijker om even een sjaal te passen voor de klant. Ook is er een
verschuiving in de sieraden die in de winkel liggen. De taguakettingen worden minder
verkocht dan voorheen, daarvoor in de plaats worden nu meer glazen hangers aan
leren veters en sieraden met echte bloemen verkocht. Bij de mode worden nu ook
meer sieradendoosjes en zelfs brillenkokers en lippenstifthouders verkocht.

Food
Food vraagt veel aandacht. Bij de inkoop heb je te maken met een
houdbaarheidsdatum, een minimum te besteden bedrag i.v.m. bezorgkosten en
maandaanbiedingen. En met klanten die maar moeilijk te peilen zijn.
In de supermarkt zijn steeds meer fairtrade producten verkrijgbaar. Uiteindelijk is dat
waar we naar toe willen. De food verkoop vanuit de wereldwinkel zal mede daardoor
zijn teruggelopen.
Een product waar we ons nog echt mee onderscheiden is de grote variatie aan
Tony’s Chocolonely tabletten en de paaseitjes die gretig aftrek vinden.
Meer publiciteit en een (wellicht kleiner) assortiment dat er meer uitspringt is iets om
verder te onderzoeken.

Communicatie, PR en Facebook
De P.R. commissie bestond (en bestaat) nog steeds alleen uit Hanneke Knuit en Jos
Postma als het om acties gaat. Gelukkig waren er wel meedenkers die suggesties
deden voor diverse acties, maar meewerkers worden node gemist. De website werd
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verzorgd door Jan Strunk en aangezien we nog niemand hebben gevonden die
berichtjes op Facebook wilde zetten, zorgde Jos Postma daarvoor.
In januari werd voor het eerst de actie Kunst in de Etalage gehouden. (Lokale)
kunstenaars exposeerden in de etalages van Barneveldse winkeliers. In onze
etalage hing een schilderij van Gerda van de Top en stond een beeld van Marijke
Lange. Op het beeld kon geboden worden en de opbrengst werd voor een
onderwijsproject in Nepal bestemd.
Aan Internationale Vrouwendag Barneveld werd wederom een bijdrage geleverd in
de vorm van pakken sap. Dat deden we samen met Wereldwinkel Voorthuizen.
In het kader van World Fair Trade Day op 14 mei was een landelijke actie bedacht,
waarbij een dienblad ter waarde van € 15,00 cadeau werd gedaan als men 6 Fair
Trade Original broodbelegproducten kocht. Het dienblad werd en wordt nog steeds
gemaakt in Jodhpur in India en is gemaakt van gerecycled hout. Er zijn dus geen
bomen gekapt voor de productie ervan.
Op 19 april werd een presentatie gehouden voor groep 4 van de Willem van Oranje
School.
Tijdens de Oud Veluwse Markten stonden we uiteraard weer buiten met een
uitverkooptafel, waar veel belangstelling voor was. De dames hadden zich voor de
gelegenheid uitgedost in kleding uit diverse ontwikkelingslanden.

Op 10 september vierden wij dat we vijf jaar aan het Dijkje zaten (en nog steeds
zitten). In de dagen voorafgaand aan die datum waren er diverse aanbiedingen en op
zaterdag trad een djembé groep op.
Op 6 oktober was er een ladies Night in Villa Varia, waar wij met een kraam stonden.
Ook werd een verloting van een beeldje gehouden.
Op 16 oktober werkten we mee aan een kerkdienst in de Immanuelkerk, die in het
teken van Nepal stond.
In december konden klanten een lootje kopen waarmee een cadeaupakket te winnen
was.
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Website en Communicatie
WereldWinkelWeetjes
Dit verenigingsjaar zijn de WWW-tjes iedere maand verschenen. Om meer
duidelijkheid te scheppen is als uiterste datum voor het inzenden van kopij de laatste
dag van de maand gekozen. De WWW-tjes verschijnen dan enkele dagen later. Ook
dit jaar werd de rubriek “Ik geef de pen door aan….”, waarbij de verschillende
(werk)groepen konden aangeven waar ze zoal mee bezig waren, regelmatig gevuld.
De indruk bestaat dat de pen inmiddels leeg is ……
Over het algemeen kan gezegd worden dat in de 12 verschenen WWW-tjes zinvolle
informatie werd verstrekt.
Smoelenboek
Alhoewel de meesten onder ons elkaar wel van gezicht en meestal ook van naam
kennen is er toch enige tijd geleden een “smoelenboek” samengesteld. Binnenkort
zal het weer geactualiseerd worden. Aan een aantal medewerkers is gevraagd
alsnog een foto beschikbaar te stellen, zodat de komende uitgave zoveel mogelijk
compleet zal zijn. Ook dit zal de onderlinge saamhorigheid ten goede komen.
Website
Het afgelopen jaar is er met de website niets spannends gebeurd. De site is
regelmatig bijgewerkt en zoveel mogelijk actueel gehouden.
Binnenkort zal het geheel weer geëvalueerd worden en zullen er een aantal
aanpassingen worden doorgevoerd.
De redactie word nog steeds verzorgd door Plunet Oostdijk, het beheer en de lay-out
door Jan Strunk.
De site is op internet te bereiken via het adres www.wwbarneveld.nl
Ook dit jaar werd de site regelmatig bezocht. Het merendeel van de bezoekers komt
uit Nederland, maar ook bezoekers elders uit de wereld zijn geregistreerd.
De bezoekerspercentages uit de verschillend landen wijken nauwelijks af van de
gegevens van voorgaande jaren. Hieruit blijkt dat onze website zich moet richten op
de Nederlandse markt .

Kerstpakkettencommissie
Ook in 2016 mochten we kerstpakketten voor de minima leveren, dit keer 534 stuks.
Naast onze vaste kleinere afnemers, bestelde ook het Nederlands Dagblad hun
kerstpakketten bij ons. Het inpakken vond plaats aan de Stationsweg in een ruimte
die door mevr. Hanneke Looijen ter beschikking werd gesteld en Elstar Catering
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leverde gratis een aantal inpaktafels. Het inpakken is altijd een gezellige happening,
waaraan ook medewerkers van Ons Bedrijf een bijdrage leverden.

Boeketjes
Wat doen we zoal als boeketjes team.
In 2016 maakten we 62 boeketjes en een onbekend aantal roosjes en voor Welzijn
66 boeketjes.
Voor de oogstdienst van de gezamenlijke kerken maakten we 335 pakketjes en het
hele jaar door leveren we een pakketje voor de 80 jarigen.
Dit jaar mochten we ook voor de jarige vrijwilligers van Nebo (122) een cadeautje
verzorgen en bezorgen.
Het bezorgen heeft Gerrie Kieskamp grotendeels gedaan. Voor de verzorging
hiervan kregen we als bedankje een mooi plantenbakje .
We maken de boeketjes meestal op dinsdagmorgen om de 14 dagen. Wanneer in de
winkel en achter op de plank nog voldoende staat, slaan we een keertje over. Bij
speciale bestellingen, is dit jaar niet voorgekomen, komen we extra.
De boeketjes worden gemaakt door, Ibtisam Al-Dosh en Emma Husueva, Gerda
Klomp en Janna Hahn. Sinds dit jaar is Afsaneh Navran ook aanwezig.
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 in voorraad.
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