JAARVERSLAG 2018
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 2018 negen keer vergaderd. Enkele keren met
de externe adviseur dhr. J. Engelaer en met Mandy Tromp en Vera
Vrijburg voor de uitwerking van het Plan van Aanpak voor
verbeteringen in de winkel.
Op 31 december 2018 bestond het team uit 24 vrijwillige medewerkers, evenveel als op 31
december 2017. Enkelen zijn vertrokken, maar steeds zijn er weer nieuwe medewerkers bijgekomen.
Met de medewerkers is twee keer vergaderd, op 26 april en op
1 november. Beide keren waren 15 medewerkers aanwezig.
Op 12 januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst met de medewerkers
en partners gehouden in het Allemanshuis in Oudkarspel..
Naast de reguliere openingstijden hebben de medewerkers aan
de volgende activiteiten meegewerkt.
18 maart: tijdens de uitreiking van de titel Fairtrade Kerk in
Oudkarspel stond een kraam met foldermateriaal en producten in
de kerk.
10 mei: op Hemelvaartsdag tijdens de markt op de Dorpsstraat en
bij de heropening van de FAIR-NU winkel.
26 mei: een kraam tijdens de open dag van De Kleine Ark in
Oudkarspel.
14 juli: koffie schenken tijdens de Duurzame Doedag van het
Millennium comité Langedijk, inclusief een kraam met Fairtrade
folders en aandacht voor duurzaamheid.
27 oktober: aandacht voor Fairtrade producten tijdens de Nacht
van de Nacht bij Veldzorg in Broek op Langedijk.
15 november: heeft een Fairtrade zilversmid uit Nepal in onze
winkel zijn sieraden tentoongesteld. Op verzoek maakte hij
unieke sieraden voor de klanten.
De FAIR-NU winkel heeft via het RABO Coöperatief Dividend
€ 2900,- subsidie ontvangen voor het verbeteren van de
inrichting van de winkel en voor promotieactiviteiten.

De winkel is in mei opnieuw ingericht. Er werd nieuwe vloerbedekking gelegd, de toonbank kreeg
een andere opstelling en er kwamen andere kleurstellingen.

Tijdens de Hemelvaartmarkt op 10 mei is de winkel feestelijk heropend door leerlingen van het Jan
Arentsz College met als thema Schoon Water.

Dankzij de uitwerking van de verbeteringen in de winkel en de nieuwe wederverkopers is de omzet
gestegen in de eerste drie kwartalen. De omzet in het vierde kwartaal was iets lager dan in 2017, met
name omdat er minder kerstpakketten zijn verkocht.
De winkel richt zijn niet meer op uitsluitend op Fairtrade producten; lokale biologische en duurzame
producten zullen langzamerhand in het assortiment worden opgenomen. Daaronder zijn
meelproducten van de Korenmolen de Gouden Engel in Koedijk, Kunstnijverheid van De Vonder uit
Heerhugowaard en De Kleine Ark uit Oudkarspel, alles gemaakt door mensen met een beperking.
De RABO Sponsoractie heeft € 358,63 opgeleverd; het Financieel Jaaroverzicht is bijgevoegd (bijl. 2).
Bestuursleden zijn via de Projectgroep Fairtrade betrokken bij de activiteiten om de eerder
ontvangen titel Fairtrade Gemeente Langedijk te behouden. Deze projectgroep is onderdeel van het
Centrale Millennium Comité van Langedijk, die de SDG’s van de Gemeente uitwerkt en tracht te
versterken.
Langedijk, april 2019

JAARREKENING 2018 commerciële
Situatie per 1-1-2018

€ 3.876,95
€ 324,49

Bank Rek crt
overlopende posten

Kas

€
3.552,46
€
4.120,95
€
360,65

Saldo liquide middelen

€
8.034,06

voorraad

€
11.979,92

saldo
spaarrekening

€

20.013,98

€

-1.525,02

Donaties
Eigen gebruik boekjaar 2018

€
€

2.169,23
-452,16

Bezittingen 31-12-2018

€

20.658,19

€

20.658,19

bezittingen per 1-1-2018
Omzetten en kosten

€ 32.370,62

Verkopen ex BTW
Inkopen ex BTW
Kosten ex BTW

€
23.243,96
€
10.651,68

Resultaat uit verkopen

Situatie per 31-12-2018
Bank rek crt
overlopende posten

€ 3.973,02
€
23,80
€
3.996,82

saldo
spaarrekening
Kas

Bezittingen einde jaar

€ 6.021,86
€
804,92

Saldo Liquide middelen

€
10.823,60

voorraad

€
9.834,59

