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Jaarverslag 2016
De Wereldwinkel Doorn verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit
andere culturen. De 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.
De medewerkers van de winkel zijn gepassioneerde vrijwilligers.
De Wereldwinkel in Doorn is op 22 maart 1973 officieel gestart.
Samenstelling bestuur en overige functies in 2016
Voorzitter
Guda Kraan
Secretaris
Ria Meijer
Penningmeester
Diana Harinck
P&O
Esmée de Jong t/m februari 2016
PR
vacant
Algemene zaken
vacant
Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en heeft
inspraak in de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
In 2016 zijn twaalf bestuursvergaderingen belegd.
Het afgelopen jaar is er een gesprek geweest met een
bestuurslid van Wereldwinkels Nederland over aansluiting bij
WWN.
Over de toekomst van de Wereldwinkel Doorn is tijdens een
overleg met de vrijwilligers op 5 april gesproken.

opening winkel op 10 juni

Naar aanleiding van dit overleg heeft de winkel een grondige opknapbeurt gekregen. Burgemeester
Naafs, Chris Kraan (voorzitter VOCD) en Guda Kraan verrichtten de heropening op zaterdag 10 juni.
De verkoop van cadeaubonnen van de LvWW is stopgezet in mei, omdat de financiële positie van de
stichting die de cadeaubonnen beheert zwak is.

Guda heeft een gesprek gehad met Liesbeth Oosterhagen, voorzitter Fairtrade GUH om
deelnemers van de FGUH te motiveren hun Kerstpakketten bij de Wereldwinkel te
bestellen. Samen met WW Driebergen is een afzetmarkt voor beide winkels bepaald en een
aanbevelingsbrief opgesteld aan de deelnemers.
Het bestuur van de Wereldwinkel Doorn werd ondersteund door een boekhouder,
winkelcoördinator (t/m juli 2016) en twee werkgroepen;
 werkgroep etaleren (verantwoordelijk voor het inrichten van de winkel en etalages),
 werkgroep inkoop (verantwoordelijk voor de Inkoop van alle food en non-food producten
die verkocht kunnen worden in de winkel).
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.
Een werkgroep PR is nog niet van de grond gekomen.
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Vrijwilligers
De Wereldwinkel Doorn telt een 20-tal enthousiaste
winkelmedewerkers. Twee medewerkers zijn beperkt
oproepbaar. Dit aantal is te klein, maar dankzij de inzet van
iedereen is de winkel altijd open geweest.
Janine v.d. Weide heeft in augustus haar functie als
winkelcoördinator opgezegd. In december is zij gestopt als
vrijwilliger.
Wereldwinkel Driebergen heeft een wervingsfolder gemaakt,
wij hebben daarbij aangehaakt. Deze folder ligt in de winkel
en wordt verspreid op markten.

nieuwjaarsbijeenkomst

Voor de vrijwilligers is een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd op 9 januari en een
gezellige barbecue op 24 augustus. Verder zijn twee koffie inloop ochtenden voor de
winkelvrijwilligers gehouden, op 4 april en op 6 juli.
Tonnie v.d. Geer heeft op 26 oktober workshop ‘cadeautjes inpakken’ bij haar thuis
verzorgd.
PR
De PR activiteiten waren evenals vorig jaar gericht op de ambulante verkoop. De ambulante
verkoop vraagt meer persoonlijke inzet. Daar staat tegenover dat de boodschap van de
Wereldwinkel en producten beter aan de man gebracht kunnen worden.
Er is geadverteerd in het Oranjeboekje van Doorn en een eenmalige uitgave van de

Museumkrant van Huis Doorn.
Een nieuwe klantenkaart is ontworpen en uitgegeven.
Driebergen gebruikt dezelfde kaart.
In mei is een voorjaarsmailing gestuurd aan klanten en non
profit organisaties.
Een Kerstmailing is in oktober de deur uitgegaan. Deze activiteit
heeft twee klanten opgeleverd voor Kerstpakketten.
Drie activiteiten zijn door de Wereldwinkel Doorn gesponsord;
Schietvereniging Tref, het eindejaarsfeest van de Springerschool,
beiden in Langbroek en de Zonnebloem in Doorn
In het Zonnehuis Doorn was van 15 juli t/m 2 september een vitrine
ingericht met cadeauartikelen uit de Wereldwinkel Doorn.

kerstpakketten

De toekomst
De Wereldwinkel Doorn verkeert in zwaar weer. Al enige jaren lopen de verkopen terug,
het is lastig vrijwilligers te werven en te behouden. De uitbetaling van het tegoed van de
cadeaubonnen wordt vooruitgeschoven. De betrokkenheid van/met de LvWW wordt
minder.
april 2017
Ria Meijer-Koppenol
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Bijlage bij jaarverslag 2016

Rooster van aftreden
Naam
Ingeschr. KvK

bestuurslid
vanaf

herbenoembaar

Guda Kraan
Voorzitter

01-11-2014

juni 2014

juni 2018

Ria Meijer
Secretaris

01-10-2012

september 2012

treedt af per 31 december 2017
als secretaris

Diana Harinck
Penningmeester

04-12-2014

december 2014

december 2018

april 2015

afgetreden februari 2016

Esmée de Jong
personele zaken

Bezetting overige functies en werkgroepen
Administratie:
Wytze van der Raay is verantwoordelijk voor de administratie
Winkelcoördinatie:
Janine van der Weide, vacant per augustus 2016
Vrijwilligerscoordinatie: vacant
Systeembeheer:
vacant
Kleine reparaties:
Mark van Heiningen
Werkgroep inkoop:
Henny van Dijk, non food
Leni Kooi, non-food
Lia van de Wal, non-food
Marie Jeannette v.d. Raay, non-food m.n. kaarten per september
Janine v.d. Weide, food t/m november 2016
In de tweede helft van elke maand gaat de werkgroep non food
inkopen.
Werkgroep etalage:
AnneMarie Agassi (ingehuurde medewerker)
Nulifer Karayilan
Monique Valeijn
De etalage wordt elke eerste maandag van de maand opnieuw
ingericht.
Winkel overleg:
een of twee vertegenwoordigers van het bestuur en inkopers
De leden komen elke 6 weken bij elkaar.
PR:
vacant
Website onderhoud Marco van Zoen.
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Ambulante verkopen
14 maart

Park Boswijk

€

106

27 april
20 augustus

koningsmarkt Amerongen
corsomarkt Leersum

€
€

303
244

18 september
30 september
14 december
16 december

Natuurmarkt Doorn
Kraam Hydepark
Huis Beatrix
kraam Park Boswijk
Kerstmarkt Leersum

€
€
€
€
€

117
161
18
49
263

Kerstpakketten AZC /Almere en Vluchtelingenwerk € 4.200
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