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VOORWOORD
Stichting Wereldwinkel Venlo is een organisatie die geheel draait op en dankzij de
enorme inzet van ons vrijwilligersteam, dat inclusief het bestuur zo’n 35 medewerkers
kent. Vijfentwintig daarvan verzorgen meestal eenmaal per week in tweetallen de
verkooptaken. Een aantal van hen is daarnaast samen met niet-verkopers actief met
aanvullende zaken, zoals inkoop, administratie, onderhoud, inrichting, markten etc.
Sleutelwoord voor de wereldwinkel is samenwerken voor een betere wereld, zowel
intern als met externe belanghebbenden. In de eerste plaats zijn dat onze voornamelijk
Duitse en Nederlandse klanten, lokale partners zoals Fair Venlo, Wereldwinkel Tegelen,
deelnemers aan de Fairtrade Gemeente campagne (gemeente Venlo, winkels en horeca,
bedrijven en organisaties), partners in de (Eu)regio en landelijk onze collega
wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Zowel online als offline
willen we voor de producenten, klanten en partners van meerwaarde zijn.
Met Fair Venlo zijn we het initiatief gestart voor een breder platform voor organisaties en
initiatieven in Venlo, die willen bijdragen aan de Sustainable Development Goals ofwel
Global Goals. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld door de
Verenigde Naties als topprioriteiten voor de wereld in 2030. Fairtrade draagt bij aan wel
10 van deze doelen met de focus op armoede, fatsoenlijk werk en duurzame productie
en consumptie. De pagina’s 5 tot en met 9 geven een overzicht van een aantal van onze
activiteiten, waarbij we de koppeling met de betreffende doelen zichtbaar maken.
Om ook de komende jaren als winkel optimaal
aan onze fairtrade doelstellingen te kunnen
werken is in 2017 met projectleider Hans
Cuppen gestart met het project Transformatie
2.0. Het project leverde waardevolle inzichten
op over op het gebied van winkelinrichting,
assortimentskeuze en training. De reguliere
teams: Kernteam 2.0(inkoopwinkelzakenoverleg) en Cloudteam
(Marketing/ICT) volgen die samen met het
bestuur verder op.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe medewerkers voor zowel bestuursfuncties
(secretaris, personeelszaken) als verkoop medewerkers. We stellen het op prijs als u in
uw omgeving mensen daarop wilt attenderen.
Met dit jaarverslag willen we u op de hoogte houden van onze activiteiten en tevens
bedanken voor uw bijdrage aan het promoten van fairtrade en duurzaamheid. Veel kijken leesplezier gewenst.
Namens het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Venlo,

Joop Karremans, voorzitter
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DOELSTELLING EN MISSIE
1. De Stichting Wereldwinkel Venlo heeft ten doel:
a. het bevorderen van welzijn en welvaart van de in die opzichten
achtergebleven bevolkingsgroepen in met name de Derde Wereld;
b. het zonder winstoogmerk verhandelen van producten van kleine producenten
in de Derde Wereld, met het oogmerk voor deze kleine producenten de
vorming van een gezonde bestaansgrondslag te bevorderen en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. de exploitatie van een zogenaamde wereldwinkel;
b. de voorlichting omtrent oorzaken en achtergronden van onderontwikkeling;
c. de besteding van eventuele overschotten van de door de Stichting
geëxploiteerde wereldwinkel ten bate van de ideële doeleinden van de
Stichting.
(Uit de akte van oprichting van de Stichting Wereldwinkel Venlo, art. 2.)

De Stichting Wereldwinkel Venlo werd opgericht bij notariële akte d.d. 20 april 1989.
Zij is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord
onder nummer 12032705.
Wereldwinkel Venlo is lid van de landelijke Vereniging van Wereldwinkels en zet zich in
dat verband in 2018, samen met een aantal andere wereldwinkels in Limburg, circa 230
in Nederland, en met 35 vrijwilligers, zo’n 7000 in Nederland, in voor eerlijke handel.
In Venlo werkt Wereldwinkel Venlo nauw samen met collega Wereldwinkel Tegelen en
de stichting Fair Venlo.
Eerlijke handel betekent:
-

de producent moet van zijn handel voeding, kleding, onderdak en bedrijfsvoering
kunnen bekostigen en zijn kinderen naar school kunnen sturen;
verbetering van de positie van vrouwen; geen discriminatie naar ras, geslacht of
godsdienst;
vakbondsvrijheid;
geen uitbuiting van kinderen;
controle op importeurs wat betreft bovengenoemde punten;
activiteiten om de markttoegang van onze producenten te verbeteren.

Zich inzetten voor eerlijke handel betekent voor Wereldwinkel Venlo, zoals voor iedere
wereldwinkel: een zo groot mogelijke omzet behalen in producten die naar
bovengenoemde criteria zijn vervaardigd.
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BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Venlo is per 01 januari 2019 als volgt
samengesteld:
Dhr. J. Karremans, voorzitter en secretaris (tevens vertrouwenspersoon vrijwilligers)
Dhr. H. van der Schoor, penningmeester
Mevr. B. Talma, lid, winkelcoördinator
Het bestuur handelt als team en legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de
vrijwilligers in de Winkel. Besluiten worden genomen na goed overleg met de
medewerkers.
Secretariaat:
Het secretariaat van de Stichting is gevestigd:
Gasthuisstraat 18, 5911 JK Venlo
Telefoon:
077-3511479
e-mail: info@wereldwinkelvenlo.nl

Adres Wereldwinkel Venlo
Gasthuisstraat 18, 5911 JK Venlo
Telefoon:
077-3511479
e-mail: info@wereldwinkelvenlo.nl
www.wereldwinkelvenlo.nl
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Koopzondag*:

14.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur,

* Alle 52 koopzondagen, met uitzondering van 1e Paasdag en 1e Pinksterdag.

Bank/ Kamer van Koophandel/ IBAN:
Bank

: Rabobank Venlo e.o. NL70RABO 017.38.85.845

BTW nummer : 008894863 (fiscaal nummer)
KvK

: 120 32 705

ANBI nr.

: 008894863
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HET VRIJWILLIGERSTEAM
Stichting Wereldwinkel Venlo is een organisatie die geheel draait op vrijwilligers, zoals
dat bij bijna alle Nederlandse Wereldwinkels het geval is. In Venlo zijn het er zo’n dertig
inclusief bestuur en bestaat het vrijwilligersbestand bijna volledig uit vrouwen met een
jarenlang ‘dienstverband’.
Op de algemene medewerkers vergadering in
oktober nemen we afscheid van Marjan
Nabben, die al vanaf 2006 vrijwilligster was bij
de Wereldwinkel en al over de nodige
detailhandelservaring beschikte. Ook Magriet
Gipmans stopt na jarenlange trouwe dienst in
2018. Een aantal jaren verzorgde zij de roosters
voor de winkeldiensten.

Van september tot half januari 2019 loopt Dirk de Craen, een 3de jaars student van de
opleiding Finance & Control stage bij Fair Venlo en Wereldwinkel Venlo, waar hij goed
begeleid wordt door het bestuur.

Tijdens het personeelsuitje op 11 juni 2018 maakten we een stadswandeling onder
leiding van Paul Haanen en hadden een gezellig samenzijn er na bij kefee Bonjoere.

Wij danken alle in 2018 betrokken en vertrokken medewerkers voor hun inzet.
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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN WERELDWINKEL VENLO 2018
De activiteiten in dit chronologische jaaroverzicht en meer vindt u allemaal uitgebreider terug in
de berichten bij nieuws en acties op onze website wereldwinkelvenlo.nl. Samen met partners
bereiken we resultaten, die bijdragen aan de Global Goals. In dit hoofdstuk leest u daarover in
chronologische volgorde. In de digitale versie leidt het klikken op de titel van het bericht naar
de volledige berichten en foto-impressies op onze website.
Voor een maandelijkse update kunt u zich via de website abonneren op onze digitale nieuwsbrief.
Maart: Ghana ontmoeting Jongerenkerk
Dekenaat Venlo voert actie
voor een basisschool in Kitase,
Ghana, een project van de
Venlonaren Bart en Emmy van
der Grinten. Zondag 11 maart
is er een gevarieerde Ghana
ontmoeting in de Jongerenkerk met de Cofoundation uit Kitase, muziek van het JK koor
en familie Bakokimi, Ghanese lekkernijen, Fair
Venlo en Wereldwinkel Venlo.

Maart: Antoniusconcert met aandacht voor eerlijke handel
Op 18 maart 2018 is er een benefietconcert in de Antoniuskerk in
Blerick. De opbrengst is geheel bestemd voor minder bedeelden in onze
gemeente. Voor 5 euro entree kunnen bezoekers genieten van een
verrassende muzikale en verhalende collage. Met onze koffie en thee en
ander fairtrade producten krijgt ook armoede ver weg aandacht.
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Mei: Fairtrade Day en Fairtrade Week, prijs voor Stand4fairness foto
12 mei 2018 is de
wereldwijde
Fairtrade Day met
het thema
#stand4fairness.
Wereldwinkel Venlo doet mee aan een
fotowedstrijd, gaan met het thema "4" aan de
slag en winnen een eerlijk geproduceerd t-shirt.
Vier van onze vrijwilligers brachten ons eigen
fairtrade lied ten gehore in vier verschillende
talen, maakten er foto’s van en verspreiden die
via social media.
Ook in het tijdschrift VT wonen wordt
aandacht voor fairtrade kisi stone en
cottonballs. Steeds meer raakt onze
maatschappij doordrongen van het belang
van fairtrade. En dat kiezen voor fairtrade
in je woninginrichting een "boost" geeft
aan de uitstraling van je woonkamer. Met
fairtrade vazen, manden en andere
woningdecoraties maak je je wereld groter, neem je een kijkje over de grens. Dat is wat
ze bedoelen met "Wereld-smaak".
Juni: Feestelijke heropening Wereldwinkel Tegelen
Het winkelend publiek en de genodigden wacht een warm
onthaal zaterdag 9 juni, bij de feestelijke heropening van
Wereldwinkel Tegelen op de nieuwe locatie Kerkstraat 32.
De weergoden zijn ons goed gezind met een bijna
tropisch temperatuurtje! De gezellige warme klanken van
de Boeren Joekskapel van de Hei, de diverse sprekers en
activiteiten voor de kinderen zorgen voor de rest. Een afvaardiging van Wereldwinkel
Venlo viert mee.

Juni: Lancering Duitse website/facebook Weltladen Venlo
Ook onze Duitse gasten heten we van harte welkom in onze winkel. In onze
fysieke winkel en vanaf nu ook online in het Duits via facebookpagina en
website www.weltladenvenlo.de. Heeft u Duitse familie, vrienden of
kennissen, laat ze het weten!
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Juni: Bezoek 10 jarig jubileum Global Goals Platform Oss
Voor het starten van een Global Goal Platform Venlo doen Fair Venlo en
de Wereldwinkel inspiratie op in Oss (globalgoalsoss.nl). Op 16 juni
tijdens het mooie festival
‘Oss Scoort! Global Goals’
zijn daar 230 vrijwilligers in
touw! Iedereen werkt met
veel enthousiasme mee om zijn of haar
gekozen Global Goal te laten zien. Ook
werken ze als platform samen met de hele
Osse gemeenschap. De 4 O’s van Oss. Dat
zijn: Ondernemers, Overheid, Onderwijs (en
wetenschap), en Organisaties:
maatschappelijke organisaties, ook
vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

Augustus: start van het Roze Jaar
Op zondag 26 augustus wordt de start van het Roze Jaar van Venlo en
Krefeld gevierd met een GROOT ONTBIJT in de binnen stad. We
besteden er in onze winkel aandacht aan met door op te roepen
diversiteit te vieren met een roze waterfles van Dopper.

Wereldwinkel Venlo Jaarverslag 2018

7

September: Marcato Mondial
Festival Marcato
Mondial, de
multiculturele
braderie is weer
gesitueerd in
hartje Blerick. Het
festival staat bekend als een
evenement waarbij muziek, dans,
beeldende kunst, literatuur,
geschiedenis, sport, eten en
drinken de verschillende culturen
in de gemeente Venlo bij elkaar
brengen. Wereldwinkel Venlo en FAIR Venlo informeren de festivalgangers op deze
zonovergoten dag informatie over duurzaamheid en fairtrade handel in Venlo.

Oktober: Duurzaamheidsdag 10-10
10 oktober is in
Nederland de
nationale dag
van de
duurzaamheid.
Bij Fontys Venlo,
Fairtrade Hogeschool sinds 2015,
wordt dit opgepakt.
Het studentencomité
Duurzaamheid beijvert zich voor
gebruik van kraanwater en
vermindering van water-in-nietduurzaam plastic. Onze stagiaire,
zelf ook 3de Fontys Finance en Control student voorziet hen van Doppers en Tony’s.

Oktober: Opruimactie in de binnenstad
Wereldwinkel Venlo, FAIR Venlo, Jongerenkerk, de Protestantse
gemeente, jongerenorganisatie Home Plus, omwonenden Julianapark en
het wijkoverleg binnenstad
steken op 27 oktober 2018
de handen uit de mouwen in
een "Opgeruimd staat netjes"-opruimactie
in de binnenstad van Venlo. De weergoden
werken mee. Zwerfvuil wordt opgehaald
tussen het groen in het Nolenspark,
achterkant Beej Benders richting
Wilhelminapark en de groenstrook aan de
bebouwde kant van de Koninginnesingel
en de Kop van Weerd. Wethouder Mary
Pollux verzorgt de aftrap met het opruimen
van het eerste zwerfvuil in het Nolenspark.
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Oktober: Fairtrade Week
Van 27 oktober tot 4 november is het fairtrade gemeenten
met veel aandacht voor fairtrade in de landelijke social
media en aanbiedingen in supermarkten. Meer hierover in
onze nieuwsbrief november.Het thema van de Fairtrade
Week staat in teken van Women Empowering.
Het thema, Women Empowering, is belangrijk voor de Fairtrade Week omdat
ongelijkheid een grote belemmering is voor de menselijke ontwikkeling, zo ook in de
fairtrade wereld. Fairtrade wil ongelijke machtsrelaties doorbreken zodat er meer
gendergelijkheid komt en vrouwen meer macht krijgen. Dit willen ze bereiken door het
vrouwelijke humane, sociale, financiële en fysieke kapitaal te versterken.
Steeds vaker worden initiatieven voor een betere
wereld gekoppeld aan de bijdragen, die zij leveren aan
het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelings
doelen van de Verenigde Naties voor 2030. Voor de
wereldwinkels zijn dat met fairtade doel 8 Fatsoenlijk
werk en een gezonde economie en doel 12
verantwoorde consumptie en productie. Women
enpowerment past goed bij de doelen 5 en 10.
December: Prolongatieaanvraag titel Fairtrade Gemeente
Van september tot half januari 2019 loopt Dirk de Craen,
een 3de jaars student van de opleiding Finance & Control
stage bij Fair Venlo en Wereldwinkel Venlo. Ter
voorbereiding van de prolongatie van de titel Fairtrade
Gemeente Venlo verzorgt hij het bijwerken van het
deelnemersbestand. Hiertoe neemt hij contact op met
bedrijven en organisaties, winkels en horecagelegenheden.
Daarnaast werkt hij mee bij het contacten van potentiële klanten van kerstpakketten, bij
de kerstmarkten en verkoop in de winkel. Zijn standplaats is Wereldwinkel Venlo, waar
hij goed begeleid wordt door het bestuur.
December: Fairtrade en duurzaamheid op kerstmarkten
Wereldwinkel Venlo neemt deel aan besloten
kerstmarkten en brengt fairtrade en duurzaamheid en fair

Venlo onder de aandacht bij
in totaal circa 4300
medewerkers van Vie Curie,
Gemeente Venlo, La
Providence en Leolux. We
doen dat samen met
vrijwilligers van
Wereldwinkels Venlo en
Tegelen en studenten van
Fontys.
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Wereldwinkel Venlo Jaarverslag 2018

10

