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Jaarverslag 2018
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 allemaal toegewijde vrijwilligers.
De Wereldwinkel Doorn bestaat sinds 22 maart 1973.
Samenstelling bestuur en overige functies in 2018
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Bestuur
De Wereldwinkel Doorn heeft per 1 januari 2018 het
lidmaatschap van de LvWW beëindigd.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid.
Omdat de Wereldwinkel Doorn geen lid meer is van
de LvWW is er sinds februari een nieuw logo. Het
logo symboliseert de wereldbol. De banen van de
bol leiden naar de Wereldwinkel en verbinden op
die manier producent en consument.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur elf maal met
elkaar vergaderd. Tweemaal is er overleg geweest
met het bestuur van de Wereldwinkel in Driebergen.
Daarnaast is een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig geweest op
informatieavonden van zowel de gemeente als van de Doornse winkeliersvereniging VOCD.
Naar aanleiding van de bijeenkomst betreffende de AVG heeft het bestuur maatregelen
genomen om te voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving.
In mei is de huur van het winkelpand door de Wereldwinkel per 31 januari 2020 opgezegd.
Redenen hiervoor zijn: de dalende omzet, het tekort aan vrijwilligers en de gemiddelde
leeftijd van de vrijwilligers.
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De Wereldwinkel Doorn telt 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 zoon van Agnes Hoppenbrouwer heeft diverse kleine onderhoudswerkzaamheden
verricht en andere hand en span diensten verleend.
Bezetting overige functies en werkgroepen
Administratie:
Wytze van der Raay is verantwoordelijk voor de administratie
Winkelcoördinator:
vacant
rooster Wubbo en Henny van Dijk
Vrijwilliger coördinator: 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,
winkelcoördinator en inkopers.
De leden komen elke 6 weken bij elkaar.
Website onderhoud
Wytze v.d. Raay

Vrijwilligers
15 vrijwilligers zijn een- of tweemaal per week werkzaam
in de winkel. Het aantal vrijwilligers is te weinig. Het is
daarom heel fijn dat twee nieuwe kandidaten zich
hebben gemeld, Fahma Mao en Carla Lindner.
Voor de vrijwilligers is een nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd op 13 januari. Op 4 oktober zijn alle
vrijwilligers lekker gaan eten in restaurant Al Orzaal in
Rhenen.

foto

Tijdens het medewerker overleg op 12 april heeft het bestuur voorgesteld om de winkel
per 31 januari 2020 te sluiten.
De redenen hiervoor staan vermeld onder de paragraaf ‘Bestuur’.

2

Jaarverslag 2018

PR
22 maart 2018 bestond de Wereldwinkel Doorn 45 jaar.
Met een mailing aan de vaste klanten, een artikel in de digitale Kaap
en een advertentie in De Kaap zijn de klanten op de hoogte gebracht
van het 9de lustrum.
Elke klant, die in de maand maart € 10,00 of meer besteedde, kreeg een
tablet chocolade cadeau.
Behalve in de Kaap is geadverteerd in het programmaboekje van de
Oranje Vereniging Doorn en de gezamenlijke jubileumkrant van de
Oranjevereniging, de Koninklijke Harmonie en de Doornse IJsclub.
De VOCD organiseerde 25/26 mei een winkelweekeinde ‘Beleef Doorn’.
Elke aangesloten ondernemer werd uitgenodigd een eigen actie
te presenteren. De klant waardeerde de jubileumactie in maart, om die reden is een
vergelijkbare promotie gedaan; een zakje bloemzaadjes cadeau bij een aankoop van € 10,00
of meer.
In de maanden juli en augustus heeft de Wereldwinkel Doorn haar artikelen geëxposeerd in
de vitrines van Het Zonnehuis. De gasten van het Zonnehuis werd ook de mogelijkheid
geboden om de artikelen te kopen.

Ambulante verkopen (afgeronde bedragen)
Park Boswijk mei
Park Boswijk oktober
Park Boswijk december
Oranjestein december
vitrine Zonnehuis
natuurmarkt september
Gemeentemarkt december
Kerstmarkt Amerongen
Kerstpakketten Vluchtelingenwerk

€
90
€ 175
€ 175
€
95
€ 114
€ 250
€ 580
€ 189
€ 1.897

De toekomst
Besloten is om per 31 januari 2020 de Wereldwinkel Doorn op te heffen. Het kan zijn dat die
datum wordt vervroegd, omdat, bijvoorbeeld, een nieuwe huurder het pand eerder wil
betrekken.
Ervan uitgaande dat de winkel nog ruim een jaar open blijft zal het assortiment niet alleen met
vertrouwde artikelen, maar ook met nieuwe producten maandelijks worden aangevuld. De
medewerkers blijven met plezier klaar staan voor de klant.
Meer dan 45 jaar Wereldwinkel Doorn is iets om trots op te zijn.
In die jaren hebben de vrijwilligers (niet alleen van Doorn, maar ook van andere Wereldwinkels
in Nederland) veel tot stand gebracht. Fairtrade levensmiddelen liggen in de supermarkten.
Steeds meer kleding en woonartikelen zijn Fairtrade voorhanden. Mede dankzij de
Wereldwinkel denkt de consument bewuster na over de herkomst van zijn aankopen.
januari 2019
Ria Meijer-Koppenol
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