JAARVERSLAG 2017
Stichting Wereldwinkel Langedijk
De stichting exploiteert de FAIR-NU winkel aan de Dorpsstraat 589
1723 HB Noord Scharwoude.
Overeenkomstig de doelstelling zoals in de statuten is vermeld.

Het bestuur heeft in 2017 acht keer vergaderd. Enkele keren met de externe adviseur dhr. J.
Engelaer, vanaf september met de mensen die het Plan van Aanpak hebben opgesteld en die de
daarin genoemde activiteiten realiseren en meehelpen uit te voeren. Mevr. Mandy Tromp en mevr.
Vera Vrijburg.
Op 31 december 2017 zijn er 24 medewerkers .
Dit zijn er 4 minder dan in 2016.
Met de medewerkers is op vrijdag 13 januari de
traditionele nieuwjaarsborrel gehouden 22
medewerkers zijn aanwezig.
Het bestuur heeft in 2017 4 keer met de medewerkers overleg gevoerd.
Naast de reguliere openingstijden hebben medewerkers aan de volgende activiteiten meegewerkt:
•
•
•
•
•
•
•

12 maart: een kraam van FAIR-NU op de Ladies Day in het behouden huis in Oudkarspel.
25 april: op Hemelvaartsdag geopend tijdens de markt op de Dorpsstraat.
13 mei: een kraam bij de Sociale Winkel in Broek op Langedijk tijdens de Wereld Fairtrade
Dag.
27 mei: een kraam tijdens de open dag van De Kleine Ark in Oudkarspel.
10 juni: hebben medewerkers meegefietst met de RABO Sponsortocht en zo € 300,verdiend.
8 september: een kraam op de Nazomermarkt in Sint Pancras.
23 november en 4 december extra avond openstelling van de Winkel.

In 2017 is het bestuur gestart met een nieuwe Plan van Aanpak voor de winkel. Het bestuur heeft bij
de Stichting Lief Langedijk subsidie aangevraagd en gekregen voor de financiering van de opzet van
het Plan van Aanpak. Het doel is meer klanten werven en meer aandacht in de sociale media en
daarvoor zijn veel plannen en suggesties uitgewerkt, die in 2018 worden uitgevoerd.
De omzetcijfers van de eerste 6 maanden lieten dezelfde teruggang zien als de voorgaande jaren.
Vandaar dat in overleg met Mandy Tromp en Vera Vrijburg het Plan van Aanpak is opgesteld dat
diende als basis voor de subsidie aanvraag bij de Stichting Lief Langedijk.
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Tevens is door de Stichting Nut Heerhugowaard een subsidie van toegekend. Deze subsidie zal de
komende jaren gebruikt voor advertenties en druk- en promotiekosten.
Het financiële jaarverslag (pagina 3)laat zien dat de exploitatie over het hele jaar positief is
uitgevallen. Belangrijke positieve ontwikkelingen in 2017:
•
•

Er zijn meer dan 200 kerstpakketten verkocht.
Doordat de Wereldwinkel Heerhugowaard op 1 oktober 2017 stopte kwamen er 4
wederverkopers bij.

Onze bestuursleden zijn betrokken bij de activiteiten om de titel Fairtrade Gemeente die Langedijk
heeft ontvangen te behouden. Hiervoor functioneert de Projectgroep Fairtrade. Deze projectgroep is
onderdeel van het Centrale Millennium Comité van Langedijk die de SDG’s van de Gemeente
uitwerkt en tracht te versterken. De titel Fairtrade Gemeente is in 2017 geprolongeerd.
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JAARREKENING 2017 FAIR-NU
Situatie per 1-1

€
€

Bank Rek crt
overlopende posten
saldo
spaarrekening
Kas

2.144,37
-47,86
€
€
€

2.096,51
4.064,08
229,45

Saldo liquide middelen

€ 6.390,04

voorraad

€ 10.452,96
€ 16.843,00

bezittingen per 1-1
Omzetten en kosten

Verkopen ex BTW
Inkopen ex BTW
Kosten ex BTW

€ 32.924,89
€ 21.578,09
€ 10.600,18
€

746,62

Donaties
Eigen gebruik boekjaar

€
€

2.822,54
-398,18

Bezittingen einde jaar

€ 20.013,98

Resultaat uit verkopen

Situatie per 31-12
Bank rek crt
overlopende posten
saldo
spaarrekening
Kas

bezittingen einde jaar

€
€

3.876,95
-324,49
€
€
€

3.552,46
4.120,95
360,65

Saldo Liquide middelen

€

8.034,06

voorraad

€ 11.979,92
€ 20.013,98
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