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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 30 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. Zowel online als offline willen we voor de producenten, klanten en
partners van meerwaarde zijn.
In 2019 zijn er diverse jubilea gevierd:
50 jaar wereldwinkels, 45 jaar Wereldwinkel Venlo, en 10 jaar Fairtrade Gemeenten.
Na 45 jaar is Wereldwinkel Venlo nog springlevend en initiëren we nieuwe activiteiten en
samenwerkingsverbanden.
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.
Samen met de andere ondernemers in de Gasthuisstraat, waar we sinds 2002 onze
winkel exploiteren, richten we in 2019 een ondernemersvereniging op. We dingen mee
naar de prijs om de gezelligste, meest sfeervolle en aantrekkelijkste winkelstraat van
Venlo te worden.
De landelijke vereniging van Wereldwinkels houdt eind 2019 op te bestaan en samen
met een 20-tal andere winkels gaan we bouwen aan een nieuw landelijk platform
Wereldwinkel.Nu.
De pagina’s 5 tot en met 13 geven een overzicht van een aantal van onze activiteiten,
waarbij we de koppeling met de betreffende Global Goals zichtbaar maken.
We zijn steeds op zoek naar nieuwe medewerkers voor zowel bestuursfuncties
(secretaris, personeelszaken) als verkoopmedewerkers. 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 200
in Nederland, en met 30 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 2020 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 in de:
Gasthuisstraat 18, 5911JK Venlo
Telefoon
E-mail

: 077-3511479
: info@wereldwinkelvenlo.nl

Adres Wereldwinkel Venlo
Gasthuisstraat 18, 5911JK Venlo
Telefoon
: 077-3511479
e-mail
: info@wereldwinkelvenlo.nl
Webshop

: shop.wereldwinkelvenlo.nl

Website

: venlo.wereldwinkels.nl/

Facebook

: www.facebook.com/wereldwinkelvenlo

Instagram

: www.instagram.com/wereldwinkelvenlo

OPENINGSTIJDEN: Zie de website voor onze actuele 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

Wereldwinkel Venlo Jaarverslag 2019

3

HET VRIJWILLIGERSTEAM
Stichting Wereldwinkel Venlo is een organisatie die geheel draait op vrijwilligers, zoals
dat bij bijna alle 200 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 nieuwjaarsbijeenkomst in januari namen we afscheid van Anke en Mia.
Mia Mooren was vanaf 2001 vrijwilligster en bleef 18 jaar onverminderd
enthousiast. Zij bracht detailsectorervaring mee vanuit een kunsthandel en
wist hoe te verkopen. Bij ons werden sieraden en modeartikelen haar
kindje. Een ziekte dwong haar begin 2019 te stoppen. Op 27 juni jaar is
Mia overleden. We wensen haar man Jan veel sterkte met het verlies
Anke Pluk kwam in 2017 bij onze winkel als jongste vrijwilligster in het team. Met jeugdig
enthousiasme nam ze deel in het Transformatieteam 2.0. Twee jaar later bleek het
vrijwilligerswerk naast gezin en het oppakken van een studie verpleegkundige niet te
combineren. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.

Op een tropische 24 juni naar de krijgen we uitleg over het kweken van paddenstoelen
bij Paddestoelerij in Horst. We hebben er een gezellig samenzijn en etentje. De
sportievelingen combineren het uitje met een fietstocht.

Wij danken alle in 2019 betrokken en vertrokken medewerkers voor hun inzet.
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JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN WERELDWINKEL VENLO 2019
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.
Januari: Nieuwjaarsmarkt Formule 5975 (FEC Sevenum/De Schatberg)
Camping
De
Schatberg
breidt uit
en
waardeert
haar medewerkers tijdens de
nieuwjaarsborrel met een heuse
Nieuwjaarsmarkt. Wereldwinkel Venlo is
een van de tien aanbieders bij wie
gewinkeld kan worden. Iedereen geniet
van de markt, de hapjes en de disco.
April:
In april zijn er maar liefst vier bijeenkomsten, waarop we de lezers van onze
nieuwsbrieven en website attent maken en acte de preseance geven. Alle vier leveren
een bijdrage aan de Global Goals, de 17 internationale ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties.
Antoniusconcert en de benefietmiddag “Voor elkaar”
Zondag 07 april 2019 is
er het Antoniusconcert en
de benefietmiddag “Voor
elkaar”. Een gezellige en
onderhoudende
benefietmiddag met een
verrassende muzikale en verhalende
collage. In de stand van Wereldwinkel
Venlo krijgt ook armoede ver weg
aandacht.
Ghana ontmoeting tijdens Vastenactie in Mariakerk
Ook in 2019 zet het
Dekenaat Venlo zich
tijdens de Vastentijd in
voor een basisschool in
Kitase /Ghana. Een
project van de
Venlonaren Bart en Emmy van der
Grinten. In de Mariakerk 35 in Venlo Zuid.
is een viering en aansluitend ontmoeting
met filmpjes, een hapje en een drankje.
De stand van de Wereldwinkel en Fair
Venlo wordt druk bezocht
Wereldwinkel Venlo Jaarverslag 2019
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Opruimactie 'Opgeruimd staat netjes' in de binnenstad van Venlo
Samen maken mensen
van verschillende
organisaties het groen
schoon op de
Maaskade, fietsbrug,
Koninginnesingel, de
Kop van Weerd en Wilhelminapark,
Nolenspark en Julianapark.
Met medewerking van Wereldwinkel
Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, FAIR
Venlo, Jongeren van Home+,
Wijkoverleg Binnenstad en ’t
Groenewold en bewonersgroepen.

Wereldpaviljoen uitgebreid met een "inleefatelier Ghana
Op 14 april wordt het
Wereldpaviljoen
uitgebreid met een
"inleefatelier Ghana".
Een geweldige
aanvulling op het
bestaande programma. In het nieuwe
gedeelte wordt zelfs een Virtual
Reality Experience ingezet. De
openingshandeling wordt verricht door
Habib Idris (minister van de
Ambassade van Ghana) en
Gouverneur Theo Bovens.
Mei
World Fairtrade Day en Fairtrade week

Van 5 t/m 12 is het Fairtrade Week,
die gepaard gaat met aandacht voor
fairtrade-artikelen in supermarkten
door verspreiding van een
fairtradekrant
. Een product dat deze fairtradeweek
De prijsvraag. “Weet jij een originele manier
extra in de belangstelling staat, is
om jouw liefde voor bananen uit te drukken”,
bananen
leidt bij Wereldwinkel Venlo tot een sfeerfoto
met bananenpak
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Mei
Global Goals Markt Evenement ‘Voor een betere wereld’
Op 5 mei, de eerste dag van de Fairtrade week, organiseert FAIR Venlo
een evenement rond de Global Goals in Venlo.
De Jongerenkerk, Wereldwinkel Venlo en ‘t Groenewold zijn mede
organisatoren.

Interessant is te zien hoeveel Venlose organisaties al lokaal meewerken aan de
realisering van een of meerdere van de 17 Global Goals. Informatie is er onder andere
van: Zelfregiecentrum Venlo, DAC (Dagactiviteitencentrum Venlo), Stadstuinderij,
Voedselbos, FAIR Venlo, Energiecoöperatie Samenstroom, Amnesty International, Cofoundation, Gezondste Regio 2025, Wereldwinkel Venlo, Fontys Hogeschool Venlo, ,
de strijders voor gelijke rechten voor LHBTI+ van Roze Zaterdag, Wereldwinkel Venlo
en de Eerlijk Winkelen Route.

Als een van
de 15
deelnemers
aan de
markt geeft
de winkel
aan, hoe zij met de verkoop van fairtrade
producten bijdraagt aan de Global Goals
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Wereldwinkels op Libelle zomerweek in Almere

45 vrijwilligers van een veertiental
wereldwinkels, waaronder Venlo, promoten er
verdeeld over de hele week fairtrade en
duurzaamheid vanuit een sfeervolle bazaartent.
Ons eerste optreden op een beurs en we krijgen
veel en warme belangstelling. Het is voor de
vrijwilligers een enerverende en inspirerende
teamactiviteit, die naar meer smaakt.

Van 23 t/m 29 mei staan
Wereldwinkels op de Libelle
Zomerweek aan het
Almeerderstrand. We laten daar ons
gezicht zien, want dit is het grootste
vrouwen buitenevenement in
Nederland!
Het event staat bekend als het
leukste feestje van Nederland. De
bezoekers komen uit het hele land
naar deze tropical party: een feest
voor vriendinnen.

Juni
Open dag Stadstuinderij

Op 22 juni houdt de Stadstuinderij een Open
Dag, met verkoop van verse groenten en
plantjes, en tal van andere kraampjes.
Stadstuinderij Venlo kan terugkijken op een
geslaagde happening

Onder andere zijn aanwezig:
Onze Wereldwinkel (met fairtrade
Mexicaans aardewerk zonnen) en
info van Landhuis De Barones (het
eerste Venlose fairtrade restaurant).

Het bruist in de Gasthuisstraat

Er is daartoe een heus Straatplan geschreven
Dit plan is ingediend bij Venlo Partners.
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Het bruist in de Gasthuisstraat. De
Wereldwinkel heeft met andere
winkels in deze straat de handen in
elkaar geslagen, om de gezelligste,
meest sfeervolle en aantrekkelijkste
winkelstraat van Venlo te worden.
De Beste Winkelstraat van Venlo is
een wedstrijd van Venlo Partners.
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Juli
Vakantie tijd en zomerse producten

Aardewerk/ Keramiek: Zonnen uit Mexico en schalen uit Tunesië
Het kwik stijgt. De zomer is nu echt begonnen. Tijd om naar buiten te gaan en te
genieten van de zon. Voor wie buiten in de tuin wil gaan eten, hebben we deze maand
schalen uit Tunesië in de aanbieding. Verder is er aandacht voor de kruidenmixen van
Cape Treasures, heerlijk als garnituur voor op de barbecue
Augustus
Open dag & markt bij Wielewaal Beleefboerderij

De weersvoorspellingen voor
zaterdag 17 augustus zijn niet
gunstig, maar uiteindelijk valt het
mee en genieten standhouders,
cliënten en bezoekers van het
aanbod op een geslaagd
evenement bij beleefboerderij
Wielewaal.
Evenals in 2017 promoten Fair
Venlo en de Wereldwinkel er
fairtrade en andere duurzame
producten.
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September
Feest 3 Daagse 50 jaar Wereldwinkels in Culemborg
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de
eerste Wereldwinkel van start ging, in
Breukelen. Tevens bestaat de fairtrade
gemeente campagne 10 jaar en de
opvolgers van de eerste importeur SOS
Wereldhandel 60 jaar. Reden om trots
op te zijn en voor een feestje vinden
drie wereldwinkeliers uit Gouda, Houten
en Venlo en een medewerker van de
landelijke vereniging van wereldwinkels
en de organisator van Kenia reizen. Zij
organiseren een feest3daagse voor
(oud)vrijwilligers van alle 200 winkels bij
de vier fairtrade inkoopcentra in
Culemborg.

Circa 700 vrijwilligers van
meer dan 100 wereldwinkels
worden in het zonnetje gezet.
Van 24 t/m 26 oktober
mogen (oud)vrijwilligers van
wereldwinkels, van fairtrade
gemeenten groepen en (oud)medewerkers
van importeurs tegen inkoopprijs cadeaus
uitzoeken bij de bijna 40 fairtrade importeurs
in Culemborg.

Ook zijn er workshops, lezingen,
proeverijen en muziek. Van het Venlose
winkelteam is Ruud actief bij de mailing
en werving en daartoe bouwt Hans een
speciale website, waar ook alle foto’s
zijn terug te zien: https://join.itnow.nl/ .
Met een gezellige borrel sluiten we af
en staan de organisatoren Anne, Toos,
Bo, Ron en Joop zelf nog even in het
zonnetje

Oktober
3de Opruimactie binnenstad “Opgeruimd staat netjes”
Zaterdag 19 oktober 2019
is het weer tijd voor de
activiteit “Opgeruimd staat
netjes”. Die dag vindt voor
de derde keer de grote
opruimactie van groen in de binnenstad
plaats. Wereldwinkel Venlo verzamelt,
samen met o.a. Jongerenkerk,
Joriskerk, FAIR Venlo, Jongeren van
Home+, Wijkoverleg Binnenstad en 't
Groenewold) en bewonersgroepen 30
zakken afval met in totaal 30
vrijwilligers. Als afsluiting wordt er
samen geluncht.
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November
Wereldwinkel Venlo al 45 jaar springlevend!

Op 02 november tijdens de fairtrade
week viert Wereldwinkel Venlo haar
45-jarig bestaan met een
tentoonstelling over die 45 jaar en
andere activiteiten

In woord en beeld komt de bewogen
geschiedenis van de winkel en aan haar
gelieerde partijen voorbij. Het
levensverhaal van veel idealisme en van
vele betrokken vrijwilligers, en het verhaal
van een organisatie, van een winkel, die
een zekere 'professionalisering'
doormaakte en toch drijft op betrokken en
idealistische vrijwilligers.
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November
Oprichting ondernemersvereniging “Ondernemers Gasthuisstraat Gastvrij”
Eind november 2019 is de nieuwe
ondernemersvereniging “Ondernemers
Gasthuisstraat Gastvrij” van de
Gasthuisstraat een feit en ingeschreven
in de Kamer van Koophandel. Er is een
website gelanceerd en een facebook en
Instagram account. Het project ‘Meest
gastvrije winkelstraat van Venlo’ draait
op volle toeren! De samenwerking in de
Gasthuisstraat wordt op allerlei manieren
vorm gegeven en haalt ook regelmatig
de media. Zoals bij voorbeeld met de
aankondiging van het schoonmaak team.
Er is een straatlogo op de winkelruiten
aangebracht, er zijn sjieke uniforme
vlaggen en een nieuwe geluidsinstallatie

We richten een tijdelijk infopunt in op nr
15 en een tentoonstelling van alle
winkeliers aangevuld met foto’s van hoe
het vroeger was.
Oud Gasthuijstraat onderneemsters
Thérèse van Heijster en Lea Veugelers
geven bezoekers onder genot van een
kopje fairtrade koffie toelichting bij de
tentoonstelling en de diapresentatie.
In december speelden de ondernemers
van de Gasthuisstraat in op een kerstcd
die in Venlo is opgenomen. Ze stelden
hun etalageruiten ter beschikking om de
liedjes van de cd in woord en beeld te
visualiseren.

Het kunstproject wordt door middel van
'windowsigning' gerealiseerd door
visualiste Aimee Schreurs.
Op deze manier krijgt de cd "Kersmis in
Venlo" extra aandacht
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Met het project willen de ondernemers
lokale kunst en muziek samenbrengen
en tevens de artiesten ondersteunen die
belangeloos aan de cd “Kersmis in
Venlo” hebben meegewerkt.
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December
Jubileumfeest 10 jaar Fairtrade Gemeenten

13 december 2019 is het tijd voor een feestje
in Culemborg, een tienjarig jubileumfeest,
waar bijna 100 fairtraders uit het land
luisteren naar inspirerende sprekers, heel
veel tips en ideeën met elkaar uitwisselen,
netwerken en heel erg geniet

In 2009 werden de eerste twee
Fairtrade Gemeente titels verleend
aan de Goes en Groningen door de
toenmalige jury onder leiding van Jan
Pronk. 10 jaar later dragen 88
gemeenten de titel.
Venlo behaalt als 25ste gemeente de
titel in 2012. Wereldwinkel Venlo en
FAIR Venlo staan mee aan de basis
van de campagne in Venlo.

Wereldwinkel Venlo voor de 4de keer op de Kerstmarkt van VieCuri
In 2016 organiseert VieCuri voor het eerst een besloten Kerstmarkt voor haar circa
2800 medewerkers van de vestigingen in Venlo en Venray. Het is een succes en wordt
sindsdien ieder jaar geprolongeerd. Wereldwinkel Venlo staat er vanaf de eerste editie
met een mooie dubbele kraam met fairtrade en anderszins duurzame producten. De
medewerkers komen verdeeld over 6 blokken van 2 uur gezellig kerstshoppen en
genieten van een hapje en een drankje.

In het auditorium komen de sterren letterlijk
uit de hemel en zijn er lekkere soepen en
bowl.
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Bij de stand van de Wereldwinkel
vinden fairtrade en andere duurzame
producten weer gretig aftrek, zoals
Tony Chocolonely en thee, Doppers in
diverse maten en soorten, vilten
producten en Marcels Green soap.
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
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