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Overleg bestuur
 Het bestuur is in 2013 11 maal bijeengekomen voor de reguliere vergaderingen
en tweemaal voor beleidsoverleg.
 De leden van het winkeloverleg hebben zesmaal rond de tafel gezeten.
 Het overleg met Wereldwinkel Driebergen met betrekking tot gezamenlijke PR
activiteiten heeft vier keer plaatsgehad.
 Een bestuurlijk overleg met Driebergen was belegd in januari en is opgevolgd
door een winkeloverleg in april.
 Daarnaast hebben afgevaardigden van het bestuur de regio ledenvergadering van
de LvWW bijgewoond.
Vrijwilligersbijeenkomsten
De nieuwjaarsbijeenkomst was bij de Riet van Tuil op zaterdag 12 januari.
Een high tea voor de vrijwilligers werd georganiseerd in de Ludenkapel op 28 juni.
Op 6 november werd voor de vrijwilligers van de WW Doorn een workshop ‘omzet
verhogen’ georganiseerd in het Welnuhgebouw.
Een bezoek aan Centrum Mondiaal, gepland in augustus is verschoven naar januari 2014.
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Vacatures bij de Wereldwinkel Doorn
Penningmeester
Onderhoud website
Winkelvrijwilligers
2de inkoper food
2de en 3de inkoper non-food
Winkelvrijwilligers
In 2013 ging een viertal nieuwe vrijwilligers bij de Wereldwinkel Doorn van start;
Lia van de Wal, Jos Santen, Monique Valeijn, Lies van de Boon.
Een oude bekende, Eva Hoorn, kwam de gelederen weer versterken.
Helaas namen we afscheid van Bep Niessen, Henk Branderhorst, Hinke de Boer en
Laila Sawary Bakar.
Het aantal winkelvrijwilligers bedroeg op 1 januari 2013 23 personen
Het totaal aantal vrijwilligers inclusief bestuur was 31.
In april en mei hebben Hans en Annemieke met de meeste winkelvrijwilligers een
induvidueel evaluatie/planningsgesprek gevoerd. Dit gesprek zal jaarlijks met ongeveer
de helft van de vrijwilligers worden herhaald.
Janine v.d. Weide heeft per 1 oktober de coördinatie van de winkel op zich genomen.
Janine rapporteert aan het bestuur. Het bestuur communiceert naar de vrijwilligers.
Waar was de Wereldwinkel Doorn aanwezig in 2013?
Park Boswijk verkoopkraam, driemaal
Huis Beatrix verkoopkraam, driemaal
30 april Kroningsdag, kraam voor de winkel
11 mei internationale Fairtrade dag, extra activiteiten in de winkel en een kraam voor de
winkel
7 september Doorns festival, Kraam voor de winkel
21 september, viering 40 jaar Wereldwinkel Doorn op de Kampweg
23 november St Nicolaas markt St Maartenskerk
14 februari Trenddag georganiseerd door de LvWW
18 maart bijeenkomst ‘internationale samenwerking vrijwilligersorganisaties’,
georganiseerd door de gemeente.
3 april bestuurscafé, georganiseerd door Welnúh
Juni-september, VVV fietsroute Heuvelrug, vermelding in folder – deelnemers kregen een
koffie in de winkel.
Augustus Kunst in Zicht – Kunstwerk in de winkel en vermelding in folder kunstroute
14 september Parels van de Heuvelrug vermelding in folder – deelnemers kregen een
kopje koffie in de winkel.
28 oktober informatie avond en modeshow over Fairtrade kleding georganiseerd door
Fairtrade gemeente, deelname en vermelding in persartikelen
12 december workshop ‘vrijwilligers werven en behouden’ georganiseerd door Welnúh.
Wereldwinkel Doorn 40 jaar
40 jaar geleden werd de Wereldwinkel opgericht. Daar is in 2013 uitgebreid aandacht aan
besteed. Gedurende 6 maanden was er elke maand een week een kortingsactie van 25%
op een productgroep. Deze actie werd ondersteund door advertenties in De Kaap, de
Nieuwsbode en Heuvelrug Totaal. Deze bladen en ook het Algemeen Dagblad namen het
40 jarig jubileum ook op in het redactionele nieuws.
Het jubileumjaar werd feestelijk afgesloten op 21 september met een proeverij, een
optreden van een Mariachi band, grimeur voor kinderen, receptie voor genodigden en
een maaltijd voor vrijwilligers en oud-vrijwilligers.
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Overige activiteiten Wereldwinkel Doorn
Met ingang van oktober is de winkel ook op maandagmiddag open.
Sinds augustus is een vernieuwde website in de lucht.
Er zijn nieuwe flyers en klantenkaarten voor Doorn en Drieberen ontworpen en
beschikbaar.
Het aantal volgers op facebook steeg van 33 naar 68.
Ook dit jaar werden twee stagiaires van het Revius begeleid.
In december zijn huidverzorgingsartikelen opgenomen in het assortiment.
Vooruitblik 2014
Een speerpunt voor 2014 is de inrichting van de winkel en het beheer van het
assortiment. Het doel is om de winkel toegankelijker te maken voor een breder publiek.
De bezetting van zowel de winkel als het bestuur baart zorgen. Het bestuur heeft zich tot
taak gesteld vrijwilligers te werven en te zorgen voor een goede begeleiding. De
evaluatie- en planningsgesprekken opgestart in 2013 zullen worden voortgezet. Een
scholingsbijeenkomst is gepland in de eerste helft van het jaar.
Overleg met de Wereldwinkel Driebergen wordt gecontinueerd om te kijken waar we
elkaar kunnen ondersteunen.

Ria Meijer
20 januari 2014
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