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VOORWOORD
Eerlijke handel
Van alle producten die wij kopen vragen we ons zelden af wat de herkomst ervan is. Doordat
fairtrade tegenwoordig steeds meer internationale politieke aandacht heeft, neemt het bewustzijn
over eerlijke handel bij consumenten toe.
Zo kunnen we erbij stilstaan dat de makers van de artikelen vaak in landen wonen, waar de meeste
mensen arm zijn en een hard leven hebben. De Wereldwinkels proberen hier iets aan te doen. Door
ervoor te zorgen dat we weten waar de producten in onze winkel vandaan komen.
Door eerlijk te handelen met de producenten die onze producten leveren.
De criteria voor eerlijke handel zijn:
 Respect voor mens en milieu.
 Menswaardige arbeidsomstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en
vrouwen.
 Duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten.
 Ondersteuning bij productontwikkeling.
 Inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners.
In de Wereldwinkel Zoetermeer streven we naar een zo hoog mogelijk percentage fairtrade
producten in onze schappen. Wij zitten royaal boven de negentig procent. Wij noemen ons daarom
met trots een fairtrade cadeauwinkel!
De formele doelstelling van de Wereldwinkel Zoetermeer is om sociale, politieke en economische
herstructurering te bevorderen om tot een rechtvaardigere wereldsamenleving te komen. De
Wereldwinkel Zoetermeer doet dit middels het verkopen van fairtrade producten.
Naast het verkopen van fairtrade producten staat in de statuten vermeld dat de Wereldwinkel zich
ten doel stelt Zoetermeerders voor te lichten en daarnaast import, vervaardiging en distributie van
fairtrade producten op alle mogelijke manieren te stimuleren.
De 10 principes van eerlijke handel zijn:
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Toekomstvisie
In 2013 is een bedrijfsanalyse en toekomstvisie opgesteld, deze is in 2016 geactualiseerd op basis van
een bredere inventarisatie van Wereldwinkels Nederland. Aanleiding hiertoe was het hoge aantal
sluitingen van Wereldwinkels. Ieder jaar wordt de nieuwe toekomstvisie getoetst.
De Wereldwinkels hebben net als veel middenstanders last van teruglopende verkoopcijfers. Het
consumentengedrag verandert en de concurrentie met webshops is groot. Verder is de concurrentie
in traditionele Wereldwinkel producten zoals Boeddhabeelden en fairtrade koffie en thee
toegenomen. De Wereldwinkel zal zich dus moeten onderscheiden. Waar mogelijk moeten we meer
samenwerken met andere ondernemers, de gemeente en andere instanties.
Om zowel de traditionele als ook de jongere doelgroep te bereiken zal de Wereldwinkel social media
moeten gaan benutten. Facebook, Instagram en een webshop horen daarbij Een scholieren
adviesraad staat ook in de planning.
Duurzaamheid en sociale impact zijn actuele thema’s. De Wereldwinkel kan hierop inspelen en zich
onderscheiden door het maatschappelijk karakter duidelijker neer zetten en de klant daarbij te
betrekken. De klant koopt niet alleen een cadeau. Hij steunt onze winkel en wil bijdragen aan onze
doelstelling. Dit maakt hem een loyale klant die graag terugkeert omdat zijn normen en waarden
verbonden zijn aan de onze.
De Wereldwinkel kan zich verder onderscheiden door het unieke karakter van de producten die we
verkopen. Ieder product is anders. Vaak handgemaakt. Hiervoor is de klant bereid meer te betalen
dan voor massaproducten.
De huidige markt vraagt om een creatieve en actieve klantbenadering. We zullen klanten naar ons
toe moet leiden. Meer bekendheid krijgen. We moeten klanten binden, zorgen dat ze terugkomen.
En we moeten de omzet per klant verhogen, hem verleiden meer te kopen. En dat uiteraard op een
eerlijke manier, door:










Herkenbaarheid van de winkel in de straat
Goede positionering van ons concept
Goede en proactieve informatie en service in de winkel
Het vinden van nieuwe doelgroepen
Het aangaan van lange termijn verhoudingen met klanten
Communicatie en marketing via nieuwe kanalen
Verkoop via nieuwe kanalen en concepten
Ondersteunende acties
Aansluiting zoeken bij MVO en andere koepelorganisaties

Jaarlijks wordt de toekomstvisie herijkt en worden focusprojecten benoemd. Zo is in 2018 de winkel
verruimd met een themaruimte en samenwerking met Piëzo gestart. In 2019 is de oorspronkelijke
winkel heringericht, actief ingezet op de verkoop aan bedrijven en het verbeteren van de organisatie,
processen en cultuur. In 2020 is de webshop gelanceerd en is facebook structureel ingezet als extra
communicatiemiddel. Voor 2021 zijn de volgende focuspunten gedefinieerd: migratie naar nieuw
kassasysteem, versterken social media, B2B en webshop, opzetten samenwerkingsvormen en
voorbereiding van het 50-jarig jubileum in 2022.

Impact van corona
2020 Was natuurlijk een bijzonder jaar. Corona bracht uitdagingen en teleurstellingen. De winkel
moest dicht en we maakten ons zorgen over ieders gezondheid. De ingezette groei met B2B kwam
volledig tot stilstand en de winkelinkomsten tijdens de 1e lockdown en in December vielen volledig
weg.
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Maar Corona heeft ons ook veel gebracht. De harmonie en het ‘wij zorgen voor elkaar’ gevoel binnen
de vrijwilligersorganisatie is beter dan ooit. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de winkel
weersnel openkon. De webshop was binnen 3 weken in de lucht. Nieuwe initiatieven en
samenwerkingen zoals met de Zoete Aarde, Ge-Zwam en Quarantaine kunst en de glasexpositie van
Ank van Kan gaven ons vleugels. Klanten vonden de Dorpsstraat en de Wereldwinkel terug en
waardeerden het verbeterde assortiment en de smaakvolle winkel en etalage. Wij zien een sterkere,
hechte organisatie en een duidelijke stijgende lijn qua verkopen. Wij zien de toekomst dan ook met
vertrouwen tegemoet.

ORGANISATIE
Kamer van Koophandel, ANBI-kwalificatie
De Wereldwinkel Zoetermeer is opgericht in 1972 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 27151268, SBI code 47192.
Bankrekeningnummer van de Wereldwinkel Zoetermeer is NL12INGB0003091776. De Wereldwinkel
Zoetermeer is een Vereniging en sinds 1-1-2015 door de belastingdienst gekwalificeerd als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) onder RSIN nummer 810523668. Dit zorgt voor fiscale
voordelen, maar geeft ook publiciteitsverplichtingen. De Wereldwinkel voldoet middels dit verslag en
publicatie via internet aan die verplichtingen.

Bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit:






Yvette Feeke
Nicolle Celie
Rik van Dorst
Alie Sterenberg
Vacature

voorzitter
penningmeester
secretaris
winkelcoördinator
winkelcoördinator

Vrijwilligers en werkgroepen
Bestuur:
Winkelcoördinator
Inkoop non-food:
Hanneke Crielaard
Marianne Demmendaal
Yvette Feeke
Ria van Tienen
Winkelcoördinator

Zie hiervoor.
Alie Sterenberg
Inkoop food:
Winkelcoördinator

Geschenkpakketten:
Nettie Verschuur

Afhandelen bestellingen:
Winkelcoördinator

Rooster:
Winkelcoördinator

Grootverbruik/bedrijven:
Yvette Feeke
Winkelcoördinator

Evenementen:
Winkelcoördinator

PR:
Publicaties: Yvette Feeke
Facebook en Instagram:
Rik van Dorst

Financiële administratie:
Nicolle Celie

Kassasysteem:
Nicolle Celie

Computer:
Dico Glasbergen

Invoer:
Winkelcoördinator

Inkoop kantoorartikelen en Inrichting/ etalage:
Hanneke Crielaard
verpakkingsmateriaal:
Winkelcoördinator
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Website/webshop:
Lilian Smidt
Dico Glasbergen

HR en Weetjes:
Rik van Dorst

Lief en Leed:
Rose-Marie van Renssen

Productenboek:
Rik van Dorst

Diverse werkzaamheden:
Peter van Tienen
(timmerwerk et cetera)

Kleine reparaties:
Susan van Bohemen

Werkgroepen:
Business to Business (B2B)
Inkoop food
Inkoop non-food

Productenmappen
Sint & kerstpakketten
Website en webshop

Verbouwing
herinrichting/woonkamer/
gevel

Winkelvrijwilligers:
Adri Kortekaas
Ank van Kan
Anke Flaton
Anneke Jongman
Annemarie Franken
Annemieke Gregorowitsch
Barbara van Staalduinen
Bart Ronteltap
Carole Dauw
Daniëlle Motshagen
Dineke van Popering
Djamilla Kruijdenburg
Durkje Sikkema

Els van Vlimmeren
Erma Klaverstijn
Finy Weststrate
Glenn van der Putten
Gretha Lamberts
Hanneke Crielaard
Henny van de Wege
Irene Bom
Irma van den Burg
Jeanette Verbeek
Jori Veerman
Marianne Demmendaal
Marijke Geers

Marja Molenaar
Mylène Hendriks
Nelleke van Wijk
Nettie Verschuur
Nicolette Kappeijne
Paula Rogers
Pien van der Werf
René Akkerman
Ria van Tienen
Rose-Marie van Renssen
Yvonne Schirru

BETROKKEN ORGANISATIES
Dorpsstraat
De Wereldwinkel is gevestigd in de Dorpsstraat. De Dorpsstraat biedt ruimte aan speciaalzaken,
restaurants, cafés, culturele hotspots, bedrijfjes én woningen, naast de traditionele en noodzakelijke
trekkers.
Er is een bijzonder inventarisering zone (BIZ) opgericht door de vastgoedeigenaren om gezamenlijk te
investeren in de panden, uitstraling en infrastructuur van de Dorpsstraat. In 2020 hebben zij
geïnvesteerd in een vernieuwd horecaplein, groen en bewegwijzering richting Dorpsstraat.
Ook is er weer een winkeliersvereniging actief. Zij zullen zich richten op veiligheid, grotere
evenementen, publiciteit en het verbeteren van de parkeer en fietssituatie.
In 2020 hebben de winkeliers door Corona helaas geen gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien.
Dit met uitzondering van de teckeldag, georganiseerd door 't Dierenparadijs. Toch heeft het publiek de
Dorpsstraat teruggevonden. Het was drukker. Waarschijnlijk doordat men zich toch veiliger voelde
dan in massale winkelstraten.
De Wereldwinkel is gebaat bij een aantrekkelijke straat en een terugkerend winkelend publiek.
Daarom steunt de Wereldwinkel de meeste straatinitiatieven. In 2020 heeft de Wereldwinkel het
Quarantaine kunstinitiatief ondersteund in combinatie met een kunst expositie van Ank van Kan. Dit
was zeer succesvol, zowel qua publiciteit als omzet.
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Samenwerkingsverbanden
De Wereldwinkel is in 2020 benoemd tot ambassadeur van SEBO (Sociaal Economisch Betrokken
Ondernemen), een Zoetermeers certificeringssysteem van de gemeente Zoetermeer. Dit netwerk heeft
ons verschillende samenwerkingen bezorgd. Sinds oktober 2020 verkopen wij duurzame producenten
van de Zoetermeerse startup Ge-Zwam. Daarnaast hebben verschillende keurmerkhouders sinterklaasen kerstattenties bij ons besteld.
Ook zijn wij natuurthee gaan verkopen van de Zoete Aarde, één van onze vaste fairtrade koffie & thee
afnemers.
YoungColfield heeft ons kosteloos ondersteund in het opbouwen van onze webshop. In September
hebben wij hen een 15% dankjewel korting actie voor alle personeelsleden aangeboden. Dit is door
YoungColfield versterkt door de Wereldwinkel op te nemen in hun bonusprogramma. Personeelsleden
konden daarbij een cadeaubon van 30 euro verzilveren bij 6 duurzame ondernemingen, waaronder de
Wereldwinkel.
Wij hebben ons aangesloten bij ShopDichtbij. Een lokaal platform voor Zoetermeerders waarop
Zoetemeerse ondernemers zich kunnen profileren.
De samenwerking met het Forum en Wijnplaza zijn gestopt. Beide zijn van koers veranderd, waardoor
de samenwerking geen versterking meer was.

Sponsors
De Wereldwinkel heeft in 2019 een subsidie van € 4.300,- euro ontvangen van Fonds1818 voor het
uitbreiden en herinrichten van de Wereldwinkel. In 2020 hebben we een subsidie van 1000 euro
ontvangen voor de herinrichting van de ‘woonkamer’ zodat we hier kleine exposities en andere
thema’s kunnen onderbrengen. YoungColfield heeft ons pro-deo ondersteund bij het opzetten van de
webshop.

Wereldwinkels Nederland
De Wereldwinkel Zoetermeer is lid van Wereldwinkels Nederland. Wij nemen het productenbestand
af, wat zorgt voor continuïteit en betrouwbaarheid van de inkoop-, voorraad- en verkoopadministratie.

BEDRIJFSVOERING
Bestuurszaken
Het bestuur komt op iedere eerste maandag van de maand bij elkaar. De belangrijkste onderwerpen in
2020 waren:















Corona
Organisatie evenementen en activiteiten rond de winkel
Omzetontwikkeling
Herinrichting winkel
Subsidie en sponsorwerving
Samenwerking winkeliers, gemeente, Piëzo, Forum
Nieuwe grootverbruik contracten
Assortiment
Organisatie kerstpakketten
Vrijwilligers wisselingen en aanstellingen
Bestuurders wisselingen en aanstellingen
Nieuws van de Wereldwinkel Nederland
Vervanging kassasoftware PCC
Besluitnotitie en protocol
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Er is een notitie “inkoopbeleid wereldwinkel Zoetermeer van april 2019” ingediend bij het bestuur.
Een overgroot deel van deze notitie is door het bestuur overgenomen. Verder is er nog een opgeleverd
in mei 2020, het gaat om het “etaleer- en presentatiebeleid”. Ook hiervan heeft het bestuur onderdelen
overgenomen. Verder is er een consignatie contract aangepast en opgeleverd. Vorig jaar was er 1
winkelier die het contract heeft ondertekend en artikelen van de Wereldwinkel in zijn winkel heeft

aangeboden.

Assortimentwijzigingen
In 2020 zijn nieuwe producten toegevoegd aan het assortiment. Door corona waren bepaalde artikelen
niet altijd beschikbaar.
Rond de kerstperiode werden de potjes “Thee met een gesprek” goed verkocht evenals de producten
van HKS zoals tafelwater, kruiden voor kruidenboter enzovoorts.
Van het Food assortiment werd een aantal producten uit gefaseerd. Dit i.v.m. de geringe afname en de
houdbaarheidsdatum.
Ook hebben wij ingespeeld op de in- en verkoop van mondkapjes uit de verschillende
ontwikkelingslanden.
Verder hebben wij thee verkocht die door Buurttuin Zoete Aarde is samengesteld. Een echte
Zoetermeerse frisse thee, heerlijk verrassend van smaak. In 2020 zijn wij een samenwerkingsverband
aangegaan met Ge-Zwam. Vanuit een overtuiging dat de wereld beter verzorgt dient te worden.

Ge-Zwam levert haar eigen bijdrage door afval te reduceren en lokaal voedsel te produceren.
Dit gebeurt door oesterzwammen te kweken op basis van koffiedik. Waar fairtrade koffie
allemaal goed voor is.

Bijzondere gebeurtenissen
In februari heeft de Wereldwinkel het certificaat ‘Ambassadeur Sociaal Economisch Betrokken
Ondernemen verworven.
In Maart moest de winkel helaas net als alle andere winkels dicht vanwege Corona. Wij zij, met dank
aan alle vrijwilligers, zo snel als mogelijk weer opengegaan om onze klanten weer van dienst te
kunnen zijn.
In april is de webshop gelanceerd en een totaal vernieuwde website.
In juni is de woonkamer vernieuwd. Deze is direct ingezet voor de kunstexpositie van Ank van Kan.
In juli hebben wij een inzamelingsactie ondersteund, voor slechtzienden in Cambodja. Daarbij hebben
wij meer dan 4000 brillen ingezameld. Ook hebben we deelgenomen aan de Teckeldag met een kraam.
In augustus werd de lokale winkelapp ShopDichtbij gelanceerd. De Wereldwinkel is op dit platform te
vinden.
In september was gepland met het Alfrink College te starten met een studentenraad. Helaas kon dit
niet doorgaan in verband met Corona. Wel hebben we een dankjewel actie opgezet voor
YoungColfield.
In oktober hebben we de Growkit met Oesterzwammen aan ons assortiment toegevoegd. Een
samenwerking met Ge-Zwam gericht op duurzaamheid en hergebruik van koffiedrab.
Helaas moest in december onze winkel vervroegd sluiten in verband met Corona. De verkoop ging
desondanks door via de etalage, mail, webshop en facebook.

Personele aangelegenheden
Er is een ruime belangstelling voor het doen van winkeldiensten. Voor de winkeldienst vrijwilligers
geldt nu een vacaturestop. De bezetting is stabiel en er staan aspirant kandidaten op de wachtlijst.
Ondanks corona en na een periode van verplichte sluiting zijn alle dagdelen door vrijwilligers
ingevuld.
De winkel is voortaan op maandag gesloten.
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De vacature voor tweede winkelcoördinator staat nog open. Verder is er een vacature Ambassadeur &
coördinator zakelijk markt opengesteld.
In september 2020 is er een nieuwe werkgroep in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met
een website en webshop van onze winkel.
Om de communicatie binnen de vrijwilligersorganisatie te versterken is het versturen van Weetjes
hervat. Ook is gestart met een informele WhatsApp groep Winkelnieuwtjes. Roosterinformatie wordt
ook via een WhatsApp groep gedeeld.

Publiciteit
Op facebook is minimaal 1 keer per week een post geplaatst. Het aantal volgers van onze
Facebookpagina is 2020 met 28 toegenomen, totaal aantal volgers was op 31 december 2020: 834.
Op de website zijn 6 blogs gepost met informatie over onze leveranciers en bezigheden.
In het Streekblad en AD is aandacht besteed aan de samenwerking met Ge-Zwam, de
brilleninzamelingsactie en de kunstexpositie.
Als laatste hebben wij ons als sponsor opgegeven om mee te doen aan een actie(f)tas van Zoetermeer
Actief. Gedurende 1 jaar ontvangt Zoetermeer Actief een presentje en een cadeaubon van de
Wereldwinkel. Ons logo staat bij de sponsors. Ook hebben we in december een bijdrage geleverd om
de goodiebag van kinderboekenzaak Silvester te vullen.

VERSLAGLEGGING 2020
Omzetanalyse
De omzet van 2020 is € 4.568 lager dan de omzet in 2019. Deze daling is het gevolg van een lagere
verkoop aan zakelijke klanten (grootverbruikers), de omzet uit de winkelverkoop was ondanks de
verminderde opening hoger dan in 2019. De levering aan bedrijven is in 2020 sterk afgenomen omdat
de zakelijke afnemers als gevolg van de coronamaatregelen een groot deel van het jaar (deels) gesloten
waren.
Van de omzet van 2020 is 6,5% afkomstig uit de periodieke bestellingen, in 2019 was dit nog 12%. De
omzet uit de bestellingen van sinterklaas- en kerstgeschenken is gedaald van 13% in 2019 naar 9,7%
in 2020.
De winkelverkopen zijn in maart en april tegen gevallen omdat de winkel tijdens de eerste corona
periode beperkt open was. In de maanden die volgden lagen de verkoopcijfers ruim boven die van
2019. Ondanks de tegenvaller van de verplichte sluiting half december is de omzet van verkopen via
de winkel en de webshop € 61.367, dat is € 3.666 hoger dan in 2019.
De Wereldwinkel verkoopt een aantal producten die vallen onder ‘randassortiment’. Dit zijn producten
die niet formeel fairtrade gecertificeerd zijn, maar wel het fairtrade concept ondersteunen. De richtlijn
van Wereldwinkel Nederland is om niet meer dan 15% randassortiment te verkopen. De Wereldwinkel
Zoetermeer zit onder deze norm met 14% van de winkelomzet.

Toelichting verkochte artikelen
De bestverkopende categorieën zijn, net als voorgaande jaren, de woonaccessoires en food. Deze
dragen respectievelijke 47% en 28% bij aan de totale omzet. De omzet uit food is wel flink afgenomen
ten opzichte van 2019, toen was het aandeel 35%.
De overige omzet is afkomstig uit de categorieën modeaccessoires (13%), tafelaccessoires (7%) en
boeken en kaarten (5%).
Er zijn in 2020 12.847 artikelen verkocht, dit is 4.880 stuks minder dan in 2019. De gemiddelde
verkoopprijs per product is gestegen met 30% en de gemiddelde marge per product is zelfs 50%
gestegen ten opzichte van 2019.
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Van de volgende artikelgroepen zijn er grote aantallen verkocht, tussen haakjes is het omzetpercentage
vermeld:
Artikel(groep)
Verkoop 2020
Verkoop 2019
Chocolade
1.656 stuks (7%)
3.313 stuks (13%)
Koffie
1.508 pakken (9%)
2.206 pakken (12%)
Kaarsen, kandelaars en
waxinehouders
772 stuks (7,5)
1.396 stuks (10%)
Thee
722 pakjes (2%)
908 pakjes (2%)
Beelden
498 stuks (13%)
456 stuks (10%)
Bijoux
487 stuks (4%)
500 stuks (5%)
Kaarten
463 stuks (2%)
566 stuks (2%)
Gelukspoppetjes
393 (0,7%)
1.133 stuks (2%)
Mondkapjes
303 stuks (2,2%)
Geschenkpakketten
201 stuks (1,7%)
243 stuks (2%)
Doppers
121 stuks (1,5%)
210 stuks (2,5%)

Resultaten
De omzet is in 2020 94% van de omzet van 2019, een daling van € 4.568 maar de brutowinstmarge is
sterk gestegen door scherper in te kopen en strategischer bepalen van de verkoopprijs.
De inkoopkosten zijn iets lager uitgekomen dan in 2019 en ook lager dan het begrootte bedrag. Er is
minder vaak naar de leveranciers gereisd om in te kopen en de daar gedane aankopen zijn vaak direct
meegenomen om de verzendkosten te besparen. Tevens is bij online bestellingen beter gelet op het
minimale orderbedrag voor gratis verzending.
De verkoopkosten zijn fors lager dan in 2019 en dan begroot. Als gevolg van de coronamaatregelen
zijn er weinig evenementen geweest in de Dorpstraat, is er minder uitgegeven aan publiciteit en heeft
er geen scholing van de vrijwilligers plaats kunnen vinden.
De algemene kosten zijn ook lager uitgevallen dan in 2019, een aantal kosten worden automatisch
lager als de winkel minder geopend is zoals kosten voor elektriciteit en gas, telefoongesprekken en
pintransacties. De lidmaatschappen zijn lager dan begroot uitgevallen omdat de
ondernemersvereniging voor de Dorpsstraat de contributie in 2020 heeft verlaagd en doordat de
lidmaatschapskosten van Wereldwinkels Nederland een percentage van de (lagere) omzet is.
In 2020 is er meer uitgegeven dan begroot voor de renovatie van de winkel, dit betrof de herinrichting
van de woonkamer. Hiervoor is echter ook een subsidie ontvangen waardoor er per saldo minder
kosten zijn geweest dan begroot.
De afschrijvingskosten betreffen het in 2016 aangekochte pinapparaat, dat is als investering geboekt
en wordt in 5 jaar afgeschreven.
Per saldo vallen de totale kosten lager uit dan in 2019, wat resulteert in een relatief gering operationeel
verlies van € 391.
In 2020 heeft de overheid een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen ingesteld voor de schade als
gevolg van de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19). De wereldwinkel voldeed aan
de voorwaarden van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
(TOGS) en heeft een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
We hebben van een aantal donateurs bedragen ontvangen voor kosten die in 2020 zijn gemaakt:
 Voor de verbouwing van het kantoor naar woonkamer is in 2019 subsidie verstrekt door
Fonds 1818, waarvan niet het volledige bedrag is uitgegeven. Fonds 1818 heeft
goedgekeurd dat het bedrag dat resteerde na deze verbouwing aangewend mag worden
voor de renovatie van de winkel. Het resterend bedrag dat eind 2019 op de balans stond is
in 2020 vrijgevallen voor dekking van uitgaves in 2020.
 Er is in 2020 een subsidie verstrekt door het Cultuurfonds voor de aanpassingen in de
woonkamer.
 Enkele particulieren hebben een kleine gift gedaan tijdens een bezoek aan de winkel.
Na het verrekenen van de bijzondere baten en lasten is het resultaat van 2020 een winst van
€ 4.133.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2020
Omzet
Omzet per soort

Food

Non-Food

Eindtotaal

Sinterklaas en kerstpakketten

4.979

2.107

7.086

9,7%

Winkel en webshop verkoop

10.820

50.547

61.367

83,9%

4.731

0

4.731

6,5%

20.529

52.654

73.183

28,1%

71,9%

Zakelijk/Grootverbruik
Eindtotaal

Resultaat
Werkelijk
2020

Begroting
2020

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

Werkelijk
2017

Werkelijk
2016

Omzet

€ 73.183

€ 80.000

€ 77.751

€ 75.705

€ 86.486

€ 97.051

Inkoopwaarde

€ 42.452

€ 51.200

€ 49.392

€ 48.316

€ 56.168

€ 62.040

Brutowinst

€ 30.731

€ 28.800

€ 28.359

€ 27,389

€ 30.317

€ 35.011

42,0%

36,0%

36,5%

36.2%

35,1%

36,1%

Bezorgkosten

€ 120

€ 180

€ 188

€0

€0

€ 128

Inkoop kilometervergoeding

€ 248

€ 300

€ 196

€ 224

€ 297

€ 159

€0

€0

€0

€ 18

€ 51

€ 50

€ 368

€ 480

€ 384

€ 242

€ 348

€ 337

€ 1.500

€ 1.875

€ 2.375

€ 2.125

€ 2.875

€ 3.050

€ 443

€ 500

€ 482

€ 1.043

€ 1.940

€ 1.490

Inkoopkosten

Openbaar vervoer
Totaal inkoopkosten
Verkoopkosten
Vrijwilligersvergoeding
Winkelmaterialen
Verzenden bestelling

€ 61

Inrichting en etalage

€ 235

€ 100

€ 273

€ 123

€ 343

€ 378

Publiciteit

€ 217

€ 500

€ 885

€ 469

€ 225

€ 289

Website/Webshop

€ 225

Relatiegeschenk
Promotie bedrijven

€ 38

€ 100

€ 46

€ 29

€ 89

€7

€0

€ 50

€0

€ 95

€0

€0

Promotie Dorpsstraat

€0

€0

€0

€ 51

€0

€0

Promotie artikelen in de winkel

€4

€ 50

€ 81

€0

€0

€0

Huur kramen

€0

€0

€ 10

€0

€ 119

€ 73

€ 36

€ 50

€ 34

€ 201

€0

€0

Kerstmarkt

€0

€0

€0

€0

€ 1.176

€0

Provisie Forum

€0

€0

€ 73

€ 31

€0

€0

€ 31

€ 50

€ 17

€2

€ 15

€ 37

€0

€ 600

€ 540

€0

€0

€ 45

€ 133

€ 150

€ 150

€ 148

€ 238

€ 249

Evenementen Dorpsstraat

Reparatiemateriaal
Scholing vrijwilligers
Consumpties

€7
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€ 2.923

€ 4.025

€ 4.974

€ 4.317

€ 7.021

€ 5.618

€ 20.097

€ 20.097

€ 20.345

€ 20.738

€ 20.419

€ 20.151

€ 726

€ 726

€ 748

€ 864

€ 810

€ 841

€ 92

€ 100

€ 87

€ 86

€ 95

€ 82

Elektriciteit en gas

€ 1.227

€ 1.500

€ 1.393

€ 1,207

€ 2.339

€ 834

Onderhoud winkel

€ 42

€ 100

€ 73

€ 96

€ 51

€ 238

Onderhoud installaties

€ 84

€ 75

€ 320

€ 64

€ 108

€ 57

Schoonmaak

€ 116

€ 100

€ 78

€ 36

€ 74

€ 58

Heffingen

€ 212

€ 250

€ 242

€ 257

€ 218

€ 447

Verzekeringen

€ 720

€ 750

€ 653

€ 624

€ 596

€ 629

Telefoon/internet

€ 560

€ 650

€ 640

€ 533

€ 534

€ 544

Kantoorbehoeften

€ 171

€ 150

€ 207

€ 50

€ 107

€ 483

€0

€ 50

€ 259

€ 63

€ 19

€ 436

Software

€ 189

€ 420

€ 309

€ 239

€ 421

€ 703

Licentie PCC

€ 571

€ 619

€ 491

€ 450

€0

€0

Pinapparaat

€ 489

€ 650

€ 608

€ 551

€ 589

€0

€ 1.032

€ 1.400

€ 1.378

€ 757

€ 1.435

€ 1.601

€0

€0

€0

€ 271

€0

€0

€ 142

€ 142

€ 142

€ 142

€ 142

€ 36

€ 51

€ 150

€ 137

€ 104

€ 26

€ 151

€ 163

€ 300

€ 291

€ 240

€ 170

€ 231

€ 51

€ 250

€ 265

€ 237

€ 966

€ 1.307

€ 1.095

€ 500

€ 2.746

€ 1.759

€0

€0

€0

€0

€ 171

€ 312

€0

€0

€ 27.831

€ 28.980

€ 31.582

€ 29.681

€ 29.120

€ 28.829

€ -391

€ -4.685

€ -8.580

€ -6.851

€ -6.171

€ 227

€0

€0

€0

€ 13

€ 50

€ 123

€ -260

€ -300

€ -286

€ -306

€ -310

€ -459

€ 4.000

€ 4.000

€0

€0

€0

€ 84

€ -2.180

€0

€0

€0

€ -108

€ -138

€ 987

€ 500

€ 2.351

€ 1.835

€0

€ 1.100

€0

€0

€ -1.434

Totaal verkoopkosten
Algemene kosten
Huur
Belasting
Water

Computerbenodigdheden

Lidmaatschappen
Dorpsstraat
Afschrijvingskosten
Lief en leed
Kerstgeschenk
Vrijwilligersbijeenkomsten
Renovatie winkel
Opening Woonkamer / Winkel
Totaal algemene kosten
Bedrijfsresultaat =
Bruto winst - Totaal
verkoopkosten - Totaal
inkoopkosten - Totaal algemene
kosten
Bijzondere baten en lasten
Rente
Bankkosten
RVO Tegemoetkoming schade
COVID-19
Voorziening oninbare bonnen
SLWC
Schenking reepjes voedselbank
Donateurs
Kosten inbraak december 2019
Overige baten/lasten,
kasverschillen, e.d.
Totaal bijzondere baten en lasten

€ -203

€ -250

€ -352

€ -100

€ -208

€ 63

€ 4.524

€ 3.950

€ 278

€ 1.418

€ -2.786

€ 826

Totaal Resultaat

€ 4.133

€ -735

€ -8.302

€ -5.433

€ -8.957

€ 1.054
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Balans per 31 december 2020
Kas
Transito
Betaalrekening

€ 457

€ 70.721

Eigen Vermogen

€ 79

Reservering winst 2020

€ 226
€ 762

Schenking goed doel

€ 1.000

Reservering jubileum 2022

€ 3.133

€ 43.987

Kapitaalrekening

€ 3.075

Debiteuren

€ 28.323

Voorraad

€ 4.133

Vreemd vermogen
Cadeaubonnen in omloop

€ 1.208
€ 1.842

Inventaris

€ 712

Crediteuren

Afschrijving inventaris

€ 582

Te betalen BTW

€ 873

€ 130

Te betalen kosten

€ 66

€ 860

Vooruit ontvangen bedragen

€ 11

Te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

€ 1.717

€ 4.000

€ 78.855

€ 78.855
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Wereldwinkel Zoetermeer
Dorpsstraat 107
2712 AE Zoetermeer
 079 316 57 95
 info@wereldwinkelzoetermeer.nl
wereldwinkelzoetermeer.shop
/wereldwinkel.zoetermeer
wereldwinkel.zoetermeer
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