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In het kader van papierarm werken verschijnt dit jaarverslag alleen digitaal. 
U kunt het downloaden van: www.deurne.wereldwinkels.nl 

Mocht u dit jaarverslag willen printen, dan bij voorkeur op gerecycled papier. 
 

 
 

Doelstelling Wereldwinkel 

Het doel van de Wereldwinkel is een bijdrage te leveren aan een effectieve vorm van 
ontwikkelingssamenwerking. Niet door het verstrekken van giften, maar door het realiseren 
van eerlijke handelsbetrekkingen met producenten in ontwikkelingslanden.  
 
Eerlijke handel is samenwerking tussen producenten, handelaren en consumenten met als doel:  
1. Opheffen van handelsbelemmeringen die producenten uit ontwikkelingslanden ondervinden. 
2. Vergroten van de markttoegang van producenten uit ontwikkelingslanden. 
3. Bevorderen van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale 

gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid 
aan producenten in ontwikkelingslanden. 

 
Eerlijke handel kiest daarbij speciaal voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende 
producenten, en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. 
Eerlijke handel zet zich in voor haar doelstelling door de verkoop van eerlijk verhandelde 
producten en door handelspolitieke activiteiten. 
 
 
 

Contactgegevens Wereldwinkel Deurne 

Stationsstraat 28 
5751 HE Deurne - Tel. 0493 320408 

wereldwinkeldeurne@live.nl - www.deurne.wereldwinkels.nl  
IBAN: NL02 RABO 0110 8956 57 - K.v.K. 41087122  

  

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
mailto:wereldwinkeldeurne@live.nl
http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Voorwoord 

In Wereldwinkel Deurne werken bijna 40 vrijwilligers samen. Zij zorgen er met hun 
activiteiten voor dat groepen van achtergestelde producenten met hun gezinnen een beter 
leven kunnen leiden. Dit doel wordt gesteund door verkoop van producten en het verstrekken 
van informatie. 
 
In 2016 is veel tijd besteed om inkoop- en verkoopprocessen op een betere manier te 
organiseren. Daarbij werd bekeken om taken en verantwoordelijkheden anders te verdelen. 
 
De producten kunnen nog zo prachtig zijn, en dat zijn ze, uiteindelijk gaat het erom dat ze 
worden afgenomen. Vooral dat helpt om de genoemde producenten en hun gezinnen 
toegang te laten krijgen tot gezondheidszorg, scholing en om structurele verbeteringen door 
te voeren. 
 
Uw hulp blijft daarom welkom: bijvoorbeeld door cadeautjes bij Wereldwinkel Deurne te 
kopen. Of door in organisaties waar u mee te maken hebt, mensen te wijzen op de 
cadeaus, koffie, wijn of kerstpakketten die de Wereldwinkel kan leveren. 
 
Alle klanten en medewerkers: hartelijk bedankt voor de bijdrage.  
Onze activiteiten zijn ook terug te vinden op de website: Deurne.Wereldwinkels.nl, 
op Twitter.com/WereldwinDeurne en op Facebook.com/WereldwinkelDeurneNL 
 

Jacques Moors, mei 2016, Voorzitter Stichting Wereldwinkel Deurne 
 
 

Bestuursleden in de 
studio van DMG voor 
een live interview 

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
http://twitter.com/WereldwinDeurne
https://www.facebook.com/WereldwinkelDeurneNL
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Bestuur 

Het bestuur is in 2016 tien keer bij elkaar geweest om te vergaderen over de algemene 
onderwerpen die jaarlijks terugkomen.  
 
Onderwerpen die onder andere aan de orde geweest zijn:  

 De ontwikkelingen bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW) en 
terugkoppeling hiervan naar de vrijwilligers. Sinds dit jaar is de besluitvorming 
veranderd. Elke winkel brengt nu zijn stem uit over voorstellen vanuit het Landelijk 
Bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van Wereldwinkels. 

 Bestuursleden hebben de Cluster- en Partnerbijeenkomsten, waar de landelijke 
ontwikkelingen besproken worden, bezocht. 

 De werkervaringsgesprekken. Twee bestuursleden hebben gesprekken gevoerd met de 
winkelmedewerkers. 

 Organisatie van de algemene medewerkersvergadering, de medewerkersbedankavond.  

 Contacten onderhouden met plaatselijke verenigingen en stichtingen zoals 
Ondernemersvereniging Deurne, Centrum Management Deurne, De LEV-groep.etc. 

 Terugkerende activiteiten zoals: deelname aan de winkelgroepvergadering, overleg met 
het Infopunt, actualiseren van de website.  

 Deurne Millennium gemeente. De Wereldwinkel is lid van de werkgroep Team 2030 
Deurne. In het Infopunt hebben twee organisaties die lid zijn van Team 2030 een 
expositie gehouden over hun projecten.  

 Verzorgen van “mailtje van de maand” met nieuws en de maandaanbieding van de 
Wereldwinkel. Dit wordt ook verstuurd via Twitter en Facebook.  

 Wijziging van de inkoopprocedures en zoeken naar een Inkoopcoördinator.  

 Aanpassing beleidsplan 2016-2020. 

 Reclame via DMG.  

 Uitbrengen van het jaarverslag. 
 
Daarnaast heeft het bestuur in kleiner comité een aantal keren overlegd over de huisvesting 
en het personeelsbeleid.  
Het huidige huurcontract dat afloopt medio 2017 is niet meer verlengd door de verhuurder. 
Bestuursleden hebben mogelijkheden onderzocht voor een doorstart op een andere locatie 
in Deurne. Eind 2106 was hier nog geen duidelijkheid over. 
Omdat de winkelcoördinator had aangegeven te stoppen met haar taak als coördinator per 1 
januari 2017 heeft het bestuur actief gezocht naar een nieuwe coördinator. Helaas is dit niet 
gelukt. De taakverdeling is aangepast.  
 
Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Christine van Heur en Fred van de Kerkhof 
zijn teruggetreden. Gonny van den Broek en Jos van de Berkmortel zijn toegetreden.  
 

 

 
 

  

Ons pand in 2016 

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Bestuur
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Algemene medewerkersvergadering 
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Eind 2016 waren 37 vrijwilligers actief bij Wereldwinkel Deurne, namelijk: 
 
 

 

 
 *)  B  = Bestuur 

 I  = Infopunt 
   W = Winkeldienstgroep 

 Voornaam  Achternaam  Werkgroep*  Functie 

 Adrie Vierling W  

 Anja Keunen W  

 Annie Naus W  Winkelcoördinator  

 Astrid  Nijdam W  

 Bep Maas W  

 Bert van de Eijnden B  Penningmeester 

 Carolien van der Linden W  

 Corry Creemers I  

 Franka Janssen W  

 Frans Heussen W  

 Gonny v.d. Broek W  

 Hettie Seijkens W  

 Ineke Wagenaar I  

 Irma Pothoven I  

 Jack van der Horst ICT kassa  

 Jacques Moors B  Voorzitter 

 Jo Kaldenbach W  

 Jos v.d. Berkmortel B  

 Kitty Janssen W  

 Lambert van Lieshout I  

 Laurette van de Leur W  

 Margriet Derckx B, I  Secretaris 

 Margriet Spiertz W  

 Maria Venner W  

 Marijke Amatkarijo W  

 Marlo Bierhoff W  

 Mia Hurkmans W  

 Mieke Hamersma W  
 Nel de Theije W  

 Nelly van Leuken W  

 Pia de Wilde W  

 Riet Verhaegh W  

 Thea Andriessen W  

 Theo Naus B  

 Tineke Kooter W  

 Wilma Munsters W  

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Winkeldienstgroep 

World Fair Trade Day viel dit jaar daags voor moederdag. Op deze dag werden de 
koffiecapsules gepromoot door deze koffie te schenken. Kinderen konden zelf hun gekocht 
cadeautje versieren voor moederdag. 
 
Daags voor vaderdag werd er gedobbeld voor korting. 
 
Bij de fietsvierdaagse was er een kortingsactie met “Doppers”. Door rijwielhandel Manders 
werd weer een fiets voor in de etalage beschikbaar gesteld. 
 
Op 11 september werd deelgenomen aan de Markt Groen Deurne bij de Ossenbeemd 
(Natuur- en milieucentrum) om de Wereldwinkel nog meer naar buiten te presenteren.  
 
In november 2016 werden wij benaderd voor een stand bij de Winter Pasar in Helmond. Wij 
hebben daar artikelen voor uitgeleend, die ook verkocht mochten worden. 
 
Op 11 december hebben wij met een kraam op de Peelse Kerstmarkt gestaan in 
Helenaveen. 
 
2x is er dit jaar een opruiming geweest, die erg gewaardeerd wordt door de klanten. 
 
Onze inkopers kochten regelmatig nieuwe producten in. Hiermee werd de aantrekkelijkheid 
van het assortiment en de aankleding van de winkel door de etalagegroep telkens weer 
verrassend aangepast. 
 
In 2016 zijn er vrijwilligers gestopt, maar mochten wij ook nieuwe vrijwilligers verwelkomen. 
Daardoor is het medewerkersbestand op peil gebleven. 
 
 

Infopunt 

De taak en activiteiten van het Infopunt Wereldwinkel zijn als volgt samen te vatten: 

 Verzorgen van de vitrines op scholen en bij de Ossenbeemd. 

 Uitlenen van lesmateriaal en het geven van lessen op scholen. 

 Invullen van het informatieve deel van de eetavonden (zie volgende pagina). 

 Deelnemen aan de verdere ontwikkeling van Deurne als in het kader van de Global Goals. 

 Verzorgen van lessen op scholen rond de Global Goals. 
 
De noodzaak van het Infopunt neemt toe, omdat de aandacht voor ideële doelstellingen steeds 
meer onder druk staat vanwege het toenemende individualisme en materialisme. Het is nodig 
uit te dragen dat de verschillen in de wereld toenemen.  

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Eetavonden 

De thema-eetavonden worden gehouden bij zaal De Zwaan, in de Blasiusstraat in Deurne. 
Wij worden er zeer gastvrij ontvangen en de maaltijden worden uitstekend bereid. 
De avond start met een gezamenlijke maaltijd en daarna volgt het inhoudelijke gedeelte met 
een gastspreker. De thema-eetavonden trekken nog steeds belangstelling, rond de 30-40 
mensen per avond. In 2016 zijn er 3 bijeenkomsten gepland. Helaas heeft de avond in 
oktober geen doorgang kunnen vinden, omdat er te weinig aanmeldingen waren. 
 

 
 
Wereldwinkel Deurne organiseerde op 16 maart samen met vriendenkring Deurne – Batouri 
de thema-eetavond met theatervoorstelling 'Hulp' van en door Anouk Nuyens. Hulp is een 
journalistiek theaterproject over een erfenis die dwingt na te denken over een nieuwe missie, 
verantwoordelijkheid en medemenselijkheid. Na afloop was er een levendige discussie met 
het publiek over hulpverlening en medemenselijkheid in ontwikkelingslanden. 
 
Op 30 november was Michelle Saaf, interim directeur van Oikocredit de gastspreker. 
Oikocredit verstrekt microkredieten aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. 
Hiermee bouwen zij zélf aan hun toekomst en krijgt de belegger uit het westen een eerlijk en 
sociaal rendement. Microkrediet is de meest pure vorm van ontwikkelingshulp.  
 

 
 
Op de website: www.deurne.wereldwinkels.nl staan recepten van diverse maaltijden, zodat u 
deze ook zelf klaar kunt maken. Smakelijk eten! 
  

Michelle Saaf, interim 
directeur van Oikocredit,  
als gastspreker 

Anouk Nuyens in haar 
theatervoorstelling 'Hulp'. 

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Resultatenrekening 2016 

 
 

  
 

  

Bedragen in €      Realisatie  2016      Realisatie  2015

Omzet 70.959 77.051

Inkoopwaarde van de omzet 43.858 47.039

Bruto omzetresultaat 38,2% 27.101 39,0% 30.012

Giften 2.947 3.000

Subsidies 4.000 4.000

Diverse baten en lasten 708 25

Totaal opbrengsten 34.756 37.037

Afschrijvingen inventaris 1.978 1.914

Kosten informatieverschaffing 7.856 7.655

Algemene kosten 26.634 26.893

Totaal kosten 36.467 36.461

Operationeel resultaat -1.711 576

Buitengewoon resultaat -122 -1.055

Resultaat -1.833 -479

Alle bedragen zijn exclusief BTW

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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Balans 2016 

 
 

Bedragen in €       31 december  2016       31 december  2015

Activa

Inventaris en inrichting 2.632 3.851

Voorraden 27.086 28.216

Bankgarantie huur 2.240 2.229

Debiteuren 2.559 7.355

Vooruitbet./n.t.ontv. posten 4.301 773

Overige vorderingen 13 206

Liquide middelen 8.453 14.521

Activa totaal 47.284 57.151

Passiva

Eigen vermogen

Per 1 januari 41.375 41.854

Overboeking voorziening 0 0

Resultaat -1.833 -479

39.542 41.375

Voorziening huisvesting 0 0

Crediteuren 592 2.692

Overige schulden 7.150 13.084

Passiva totaal 47.284 57.151

Alle bedragen zijn exclusief BTW

http://www.deurne.wereldwinkels.nl/
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