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Jaarverslag 2017
De Wereldwinkel Doorn verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere
culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De producenten zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - krijgen een rechtvaardige prijs voor hun
waar, en kunnen daarom een menswaardig bestaan opbouwen.
De medewerkers van de winkel zijn allen gepassioneerde vrijwilligers.
Dit jaar bestaat de Wereldwinkel Doorn 45 jaar. De oprichtingsdatum is 22 maart 1973.
Samenstelling bestuur en overige functies in 2017
Voorzitter
Guda Kraan
Secretaris
Ria Meijer t/m 31 augustus 2017
Lia v.d. Wal per 1 september 2017
Penningmeester
Diana Harinck t/m 31 augustus 2017
Wytze v.d. Raay per 15 december 2017
PR
Ria Meijer per 1 september 2017
Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en heeft inspraak
in de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
Eind mei is besloten om het lidmaatschap van de LvWW op te zeggen.
Redenen hiervoor zijn de geringe ondersteuning en de financiële
positie van de vereniging.
Het lidmaatschap duurt tot 31 december 2017.
Per 1 januari 2018 gaat de Wereldwinkel Doorn zelfstandig verder.
Elke maand heeft het bestuur met elkaar vergaderd.
Vanwege de slechte financiële positie van de SLWC en het niet vergoeden van de
cadeaubonnen is de winkel gestopt met de inname van de cadeaubonnen van de
LvWW per 15 juli. In 2016 waren we reeds gestopt met de verkoop van de bonnen.
Meer energie is gestoken in zowel de samenwerking met de Doornse middenstand als de
samenwerking met Driebergen en Zeist. De samenwerking met de VOCD (Doornse
ondernemersvereniging) resulteert in deelname aan de “rode loper” activiteiten.
Met Driebergen is afgesproken om duurdere artikelen van elkaar over te nemen en op het
gebied van food meer gezamenlijk in te kopen.
Het bestuur van de Wereldwinkel Doorn werd ondersteund door een administrateur, 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 administrateur is per december benoemd tot penningmeester van de winkel.
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Vrijwilligers
De Wereldwinkel Doorn telt 15 betrokken en enthousiaste
winkelmedewerkers, waarvan een medewerker beperkt
oproepbaar is.
Het tekort aan het aantal vrijwilligers, zowel op bestuurlijk, als
op winkel niveau blijft een probleem. In een viertal
vergaderingen met alle vrijwilligers is overleg gepleegd om de
toekomst van de winkel te bespreken.

In deze vergadering is besloten dat:

de vrijwilligers meer winkeldiensten gaan draaien,
nieuwjaarsbijeenkomst

de winkel gesloten is op dinsdag- en woensdagochtend.

er vaker overleg is tussen bestuur en medewerkers.

de taken van de winkelcoördinator zijn verdeeld over een aantal vrijwilligers.
Woensdag 26 april werd Ata Kraan verrast met haar benoeming als
lid in de orde van Oranje Nassau.
Voor de vrijwilligers is een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd op 9 januari en een gezellig
buffet op 24 augustus. Verder zijn er in het afgelopen jaar twee koffie inloopochtenden
geweest.
De laatste maanden van het jaar konden we ook Khaled Fawed en Hanneke Looijer in de
winkel aan treffen. Zij helpen ons en wij hen om een arbeidsplaats te verwerven in onze
maatschappij.
PR
Heel trots zijn we op de nominatie “Fairtrade ondernemer
van de GUH”.
De PR/marketing ondersteuning van de LvWW was het
afgelopen jaar aanzienlijk minder dan voorgaande jaren.
Dit bood ons de kans om zelf onze acties en posters te maken.
Er is geadverteerd in het Oranjeboekje van Doorn en in De Kaap.
Vanaf april mochten wij onze artikelen exposeren in de vitrines
van de bibliotheek van het Cultuurhuis Pléiade.
In november is een eigen webpagina de lucht in gegaan en de
Facebook pagina is weer geactiveerd.
De toekomst
Dankzij de inzet van de huidige groep vrijwilligers kan Wereldwinkel Doorn blijven bestaan.
Er is echter wel dringend nieuwe aanwas nodig om de toekomst te waarborgen.

januari 2018
Ria Meijer-Koppenol
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Bijlage jaarverslag 2017

Rooster van aftreden
Naam
Ingeschr. KvK

bestuurslid
vanaf

Guda Kraan
Voorzitter

01-11-2014

juni 2014

Ria Meijer
Secretaris
PR

01-10-2012

september 2012

Lia v.d. Wal
Secretaris

teruggetrokken 31 augustus
2017
per 1 september 2017

september 2017

Diana Harinck
Penningmeester

04-12-2014

december 2014

Wytze v.d. Raay

15-12-2017

december 2017

afgetreden 31 augustus 2017

Bezetting overige functies en werkgroepen
Administratie:
Wytze van der Raay is verantwoordelijk voor de administratie
Winkelcoördinatie:
vacant
rooster Wubbo en Henny van Dijk
Vrijwilligerscoordinatie: vacant
Systeembeheer:
vacant
Werkgroep inkoop:
Henny van Dijk, non food
Leni Kooi, non-food
Lia van de Wal, non-food
Eveline v.d. Velde, food
Agnes Hoppenbrouwer, food
In de tweede helft van de maand koopt de werkgroep non food in.
Werkgroep etalage:
AnneMarie Agassi (medewerker met financiële vergoeding)
Tonnie v.d. Geer, Nulifer Karayilan, Monique Valeijn
De etalage wordt de eerste maandag van de maand ingericht.
Winkel overleg:
een of twee vertegenwoordigers van het bestuur en inkopers
De leden komen elke 6 weken bij elkaar.
Website onderhoud
Marco van Zoen t/m 15 november.
Vanaf 15 november Wytze v.d. Raaij
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Ambulante verkopen
3 april
12 april
17 mei
14 juni
3 september
2 oktober
13 december
15 december

Park Boswijk
ladies night
Huis Beatrix
markt Oranjestein
natuurmarkt
Park Boswijk
markt Oranjestein
Markt Boswijk

Kerstpakketten Vluchtelingenwerk

€
€
€
€
€
€
€
€

212
9
23
105
247
215
65
127

€ 2.290
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