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Jaarverslag 2015
De Wereldwinkel Doorn streeft door middel van Fairtrade producten de wereld beter en
duurzamer te maken.
Wij bieden een goede werkomgeving voor medewerkers die onze passie delen.
Samen bieden we onze klanten een grote variëteit van Fairtrade producten.
Al onze medewerkers doen dit op vrijwillige basis, omdat zij geloven in een betere wereld.
De Wereldwinkel in Doorn is op 22 maart 1973 officieel gestart.
Samenstelling bestuur en overige functies in 2015
Voorzitter
Guda Kraan
Secretaris
Ria Meijer
Penningmeester
Diana Harinck
P&O
Esmée de Jong per april
PR
Marjo Soeteman
Algemene zaken
Hans Weenink t/m 1 december
Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en heeft inspraak in de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels. Er zijn in 2015 elf bestuursvergaderingen gehouden.
Het afgelopen jaar is vooral aandacht gegeven aan de invoering van een nieuw
kassasysteem, opstellen van het beleid voor 2015-2018, het lidmaatschap van de LvWW,
het in kaart brengen van diverse functies en werkzaamheden.
Het bestuur van de Wereldwinkel Doorn wordt ondersteund door een boekhouder,
winkelcoördinator en werkgroepen;
 Werkgroep etaleren is verantwoordelijk voor het inrichten van de winkel en etalages.
 Werkgroep inkoop is verantwoordelijk voor de Inkoop van alle food en non-food
producten die verkocht kunnen worden in de winkel.
 Werkgroep PR Activiteiten organiseert verkopen buiten de winkel, zoals deelname aan
markten, demonstraties.
De winkelcoördinator is verantwoordelijk voor het samenstellen van het rooster, het
begeleiden en aansturen van de vrijwilligers en de uitstraling van de winkel.
De boekhouder houdt de (financiële) administratie van de stichting bij.
Vrijwilligers
De Wereldwinkel Doorn telt een 20-tal enthousiaste
winkelmedewerkers. Twee medewerkers zijn beperkt
oproepbaar. Dit aantal is te weinig, maar dankzij de inzet van
iedereen is de winkel altijd open geweest.
Een gezamenlijke wervingsadvertentie Wereldwinkel
Doorn/Driebergen in het regionale weekblad De Kaap heeft geen
nieuwe vrijwilligers binnengebracht.
Voor de vrijwilligers is een nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd op 8 januari en een vaartocht op 30 augustus met
de ‘Pont van het Landschap’.
Alle vrijwilligers hebben met volle inzet deelgenomen aan de kassatraining.
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PR
De PR activiteiten zijn het afgelopen jaar meer gericht geweest op de ambulante verkoop
en minder op adverteren. De ambulante verkoop vraagt meer persoonlijke inzet. Daar
staat tegenover dat beter de boodschap van de Wereldwinkel en producten aan de man
gebracht kunnen worden.
Er is geadverteerd in het Oranjeboekje van Doorn en het Corsoblad van Leersum. Eenmaal
is in het regionale weekblad De Kaap een advertentie geplaatst. Om de kosten te
beperken, maar vooral ook omdat wordt getwijfeld aan het effect van een advertentie,
zijn niet meer advertenties geplaatst.
De toekomst
De Wereldwinkel Doorn heeft een aantal opeenvolgende jaren verlies gedraaid. Aan het
bestuur de taak om het tij te keren. In 2015 zijn een aantal plannen op tafel gelegd, welke
in 2016 verder uitgewerkt en uitgevoerd zullen worden.
Januari 2016
Ria Meijer-Koppenol
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Bijlage bij jaarverslag 2015

Rooster van aftreden
Naam
Guda Kraan
Ria Meijer
Diana Harinck
Marjo Soeteman
Hans Weenink
Esmée de Jong

Ingeschr. KvK

bestuurslid vanaf

herbenoembaar

01-11-2014
01-10-2012
04-12-2014
26-02-2014
26-02-2014

juni 2014
september 2012
december 2014
oktober 2010
oktober 2012
april 2015

juni 2018
september 2016
december 2018
afgetreden
april 2019

Bezetting overige functies en werkgroepen
Administratie:
Wytze van der Raay is verantwoordelijk voor de administratie
Winkelcoördinatie:
Janine van der Weide
Systeembeheer:
vacant
Kleine reparaties:
per 1 december Mark van Heiningen
Werkgroep inkoop:
Henny van Dijk (wenskaarten)
Leni Kooi (inkoop non-food, algemeen)
Lia van de Wal (inkoop non-food, sieraden) per mei 2014
In de tweede helft van elke maand gaat de werkgroep inkopen.
Werkgroep etalage: Annemarie Agassi (ingehuurde medewerker)
Nulifer Karayilan
Monique Valeijn
De etalage wordt elke eerste maandag van de maand opnieuw
ingericht.
Winkel overleg:
Marjo Soeteman
Janine van der Weide
Leni Kooi
De leden komen elke 6 weken bij elkaar.

Opbrengst ambulante verkopen
Park Boswijk
13.04.2015
Huis Beatrix
17.04.2015
Koningsmarkt
27.04.2015
Bevrijdingsmarkt
05.05.2015
Corso
15.08.2015
Natuurmarkt
20.09.2015
Huis Beatrix
10.12.2015
Park Boswijk
17.11.2015
Kerstmarkt De Basis 18.11.2015

€
€
€
€
€
€
€
€
€

128
152
440
335
174
168
74
100
207
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