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I 

Het jaar 2012 in grote lijnen 
 
 
We leven in een economisch moeilijke en ook roerige tijd, maar gelukkig zijn er ook positieve 
zaken te melden. We zullen in dit jaarverslag zowel bij het een als bij het ander even kort 
stilstaan,  
 
Het jaar 2012 was voor Wereldwinkel Venray geen gemakkelijk jaar. De terugval in omzet die 
wij met de verkoop in onze winkel hebben ervaren, deed zich ook in de andere Limburgse 
wereldwinkels voor. De crisis bereikte de deur van de wereldwinkel. We maakten een omzet 
van 58.756 euro. In 2011 was de omzet nog 79.170 euro. 
 
Medio 2012 werd in de media de geloofwaardigheid van fairtrade in twijfel getrokken: 
fairtrade staat voor een mooi verhaal, maar in werkelijkheid zou het gewoon een wassen 
neus zijn, werd beweerd in een artikel van het Nederlands Dagblad dat vervolgens door veel 
dagbladen werd overgenomen. Het betrof een onderzoeksrapport over eerlijke chocola, 
waarin werd gesteld dat fairtrade boeren in Afrika helemaal geen extra geld krijgen voor hun 
cacao. Toen Max Havelaar na lang aandringen eindelijk het betreffende onderzoeksrapport 
had gekregen, de kritiek kon weerleggen en een prima weerwoord had geschreven, was de 
belangstelling van de pers niet meer aanwezig. Maar de imagoschade was intussen natuurlijk 
al wel een feit. 
  
Intern ontstond beroering doordat een aantal wereldwinkels zich losmaakte van de 
landelijke vereniging en een eigen stichting wereldwinkels in het leven riep. Het voert te ver 
om hier in te gaan op de achtergronden van deze afsplitsing, maar ook dat feit zal het imago 
van de wereldwinkels geen goed hebben gedaan. 
 
Lokaal kregen we in 2012 echter een aardige oppepper. We kregen namelijk te horen dat 
Wereldwinkel Venray genomineerd zou gaan worden voor de Venrayse Ondernemersprijzen 
2013. Het thema daarvan was VENRAY INTERNATIONAL. Venrayse ondernemers wilden laten 
zien wat ze allemaal doen op internationaal gebied. Dat de wereldwinkel op dat gebied een 
heleboel doet, verklaart waarom de gezamenlijke centrumondernemers (stichting Venray 
Centraal) de wereldwinkel nomineerden. Met acht andere genomineerden gingen wij de 
strijd aan.  
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We kregen een jury op bezoek die vragenderwijs de wereldwinkel bedrijfsmatig doorlichtte. 
Voor die jury hadden we ook een filmpje moeten maken waarin we de wereldwinkel 
presenteerden. Op onze site is het nog te zien. Begin januari 2013 dienden we vervolgens in 
de schouwburg ten overstaan van 650 plaatselijke ondernemers samen met de door andere 
ondernemersverenigingen genomineerde bedrijven een verhaal te doen.  
Deze nominatie was uiteraard een prachtkans om de wereldwinkel en de fairtrade-gedachte 
plaatselijk voor een breed publiek voor het voetlicht te brengen, want rond deze nominatie 
was heel wat publiciteit georganiseerd. Weken achtereen stonden we heel prominent in de 
Peel & Maas. We lieten (voor bij het inpakken) ook stickers maken waarop onze nominatie 
stond vermeld.  
 
Toch heeft alle extra publiciteit die wij kregen jammer genoeg niet kunnen verhinderen dat 
de omzet over 2012 toch fors lager uitviel dan voorgaande jaren. Dat zouden we graag 
anders hebben gezien, maar we houden de moed erin en hopen dat betere tijden in 
aantocht zijn die voor herstel zullen zorgen. Ons doel is dat meer dan waard.  
 
De kracht van de Wereldwinkel blijft de grote groep van vrijwilligers, die ons ook in deze 
moeilijkere tijden trouw blijven. Graag dankt het bestuur alle mensen die ook in 2012 (weer) 
aan het voortbestaan van de Wereldwinkel Venray hebben bijgedragen, door hun directe 
aandeel in de winkelverkoop, de inkoop, de administratie, de winkelverzorging of het 
bestuur. En natuurlijk danken wij al onze klanten, vaste klanten, grootverbruikers van koffie 
en thee, maar ook de zomaar binnenlopende klanten. 
 
 
 

Doelstelling Wereldwinkel 
 
Het doel van de Wereldwinkel Venray is om samen met andere Wereldwinkels een bijdrage 
te leveren aan een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Niet door het 
verstrekken van giften, maar door het realiseren van goede handelsbetrekkingen met de 
producenten in ontwikkelingslanden. 
 
We willen bereiken dat kleinschalige ondernemers beter toegang krijgen tot de westerse 
consument. Er wordt veelal speciaal gekozen om de arbeids- en levensomstandigheden van 



 

5 
 
 

achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten, te verbeteren zijn. We 
noemen eerlijke handel of fair trade daarom ook wel ontwikkelingshandel. 
 
Samen met enkele internationale eerlijke handelsorganisaties hebben de Nederlandse 
Wereldwinkels een aantal criteria vastgesteld, die voor verbetering van de situatie moeten 
zorgen: 
 handel met respect voor mens en milieu 
 menswaardige omstandigheden en zorg voor gelijke behandeling van mannen en 

vrouwen 
 duurzame handelsrelaties met de producenten een leefbaar loon voor hun producten 
 ondersteuning bij de productontwikkeling 
 inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners 
De doelstelling van Wereldwinkel Venray wordt op de drie manieren nagestreefd: 
 verkoop van producten waar een rechtvaardige prijs voor betaald is 
 samenwerking met (inter-)nationale Wereldwinkelorganisaties om politici te stimuleren 

tot eerlijke handelsvoorwaarden; vooral met betrekking tot de invoerrechten 
 voorlichting aan de inwoners van Venray en regio om hen bewust te maken van het 

belang van goede handelsrelaties met producenten in ontwikkelingslanden en de burger 
te stimuleren tot het kopen van deze producten. 

Gegevens 

Adres  
Henseniusstraat 3A 
5801 AW  VENRAY 
Tel: 0478-588571 
Wereldwinkelvenray@gmail.nl  
www.venray.wereldwinkels.nl 

Openingstijden 
De Wereldwinkel is geopend op  
maandag      12.00 tot 17.30 uur 
dinsdag t/m donderdag    09.30 tot 17.30 uur 
vrijdag       09.30 tot 17.30 uur 
zaterdag      09.30 tot 17.00 uur 
 
De openstelling op de normale koopavond is in 2011 beëindigd. Op extra koopavonden en op 
koopzondagen is de winkel wel (zoveel mogelijk) open. 
 
Er worden ook producten verkocht tijdens informatieavonden, braderieën en kerstmarkten. 
 
Naast Wereldwinkel cadeaubonnen kunnen IRIS-cheques worden ingewisseld. 
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Kengetallen 
Verkoopoppervlakte        60 m2 

Totale vloeroppervlakte      100 m2  
Aantal medewerkers  ca. 35 personen  
Omzet 2012   € 59.000. 
Gemiddeld aantal klanten per maand  419 
Gemiddeld aankoopbedrag   € 11,23  
Verzorgingsgebied       40.000 inwoners 
Omzet per inwoner in 2012 € 1,47 
 

 

 

Samenstelling bestuur 
Voorzitter   Jos Verhagen  
Secretaris    Dorine Pappers 
Penningmeester    Ton van de Voort  
Medewerkerscoordinator  Marianne Wils  
Winkelcoordinator  Vacature 
Bestuurslid retail  Antoon Verlinden     
In de bestuurssamenstelling is in 2012 geen verandering gekomen. De vacature van 
vrijwilligerscoördinator kon ook in 2012 (nog) niet worden vervuld  
Het bestuur vergaderde in 2012 7 keer1. 

Medewerkers  

Algemeen 
De Wereldwinkel draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij onderschrijven de 
doelstelling van de Wereldwinkel en nemen deel aan de vergaderingen en scholing. 

                                                
1 Op resp.16 januari, 12 maart, 2 april, 14 mei, 10 september, 22 oktober en 26 november 
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Gezamenlijk dragen zij de verantwoording voor de Wereldwinkel. Medewerkers die in de 
winkel staan, stellen zich in principe een dagdeel per week daarvoor beschikbaar. Sommigen 
staan eens in de veertien dagen een dagdeel in de winkel; anderen op verschillende dagen 
een deel van een dagdeel .  
Er is gelukkig nog steeds voldoende animo om vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel te doen, 
maar het in de winkel staan wordt bij teruglopende klantenaantallen wel minder 
aantrekkelijk. Als het stil is in de winkel, duurt een winkeldienst lang. 
De vrijwilligerscoördinator houdt kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers en 
zoekt in overleg met ervaren medewerkers een inwerkplek. Na verloop van tijd volgt een 
tweede gesprek en zo mogelijk een vaste plek. 
 
Er wordt ook gebruik gemaakt van leerlingen van het Raayland College die tijdens hun 
maatschappelijke stage 30 uur kennis maken met het vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel.  
Bep van Casteren zorgt voor hun inzet en voor begeleiding 
 
Voor reparaties en klusjes maken we dankbaar gebruik van de diensten van Bernard van Berlo. 
Sjef Pappers draagt zorg voor een goed functionerend kassasysteem, hij verhelpt storingen en 
zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers met de kassa leren omgaan. Ook verzorgt hij de 
maandelijkse verkoopoverzichten. 

Medewerkers per 31 december 2012 
Petra de Back – Bernard van Berlo - Wil Boogers – Marian Broers – Bep van Casteren – Thea 
Cuijpers – Lenie van Dijk – Lenie Dusch – Nicke van Gerven –  Mia Houba – Marian Houwen – 
Marjolijn Jeuken – Irena Lech - Margriet Litjens – Karla Menger – Annie van Mil – Mariet Min 
– Leunie v.d. Munckhof - Toos Oostveen – Dorine Pappers – Sjef Pappers – Tilly van de Pas – 
Joke Peeters – Ivanka Pistora – Truus Rutten – Marianne Vayssier – Diny van de Venne – Jos 
Verhagen – Josje Verhoeven – Antoon Verlinden – Lucy Versleijen – Ton van de Voort –  
Berna Wilms – Marianne Wils. 
 

Nieuw 
In 2012 zijn Leuni van den Munckhof en Irena Lech hun werkzaamheden als vrijwilliger in de 
Wereldwinkel begonnen 

Vertrokken 
 
In 2012 hebben hun werkzaamheden beëindigd: Irene van den Berg, Regine Ewaldts en Ethel 
Scheltena. 
 

Vergaderingen en cursussen 
 
In 2012 hebben er vijf algemene vergaderingen plaatsgehad2. Het jaarlijkse etentje vond op 
6 juni plaats bij Moedercentrum Eva waar Marokkaanse  gerechten voor ons waren bereid.  

                                                
2 Op resp. 18 januari, 17 februari, 28 maart, 26 september en 7 november. 
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Wij stonden toen ook even stil bij het 20–jarig jubileum van Karla Menger en Toos Oostveen.  
Er is ook in 2012 weer het een en ander aan opleiding gedaan.  Medewerkers spraken de wens 
uit om in het kader van deskundigheidsbevordering expliciet aandacht te besteden aan 
productinformatie. In 2012 heeft MIra een avond verzorgd over de verschillende soorten en de 
productie van wierrook.  En verder is er in Venlo een cursus gegeven over ‘Werken in de 
Wereldwinkel’ waar vier medewerkers vanuit Venray aan deelnamen. 
 

Activiteitenoverzicht 
 
Toen wij besloten om medio 2012 de samenwerking met Partner Support op te zeggen, 
besloten wij tegelijkertijd ons meer te gaan richten op de plaatselijke situatie in Venray en 
zoveel mogelijk mee te liften met plaatselijke gebeurtenissen. Dat is in 2012 ook gebeurd. 
We hebben vanuit de wereldwinkel hard meegewerkt aan de campagne om van Venray een 
fairtrade gemeente te maken. De wereldwinkel is vertegenwoordigd in de werkgroep. 
In de fairtradeweek werden in het kader van deze campagne op de winkelruit van vier 
ondernemers die al langere tijd in Venray laten zien dat ze in hun aanbod aan de consument 
duidelijk laten blijken dat zij fairtrade een warm hart toedragen door wethouder Twan 
Janssen een sticker geplakt met de tekst: ‘Wij zijn goed bezig’ geplakt. Naast de 
Wereldwinkel betrof het de Horecagelegenheden De Zwaan en  In den Engel en supermarkt 
PLUS van Guido van Dijck  in Landweert. 
 

 
 
Op de laatste dag van de fairtradeweek hebben wij aan de klanten in onze winkel fairtrade 
hapjes aangeboden die waren bereid door Truus Jenner. 
 
We namen deel aan de jaarmarkt, maar die verregende nogal. En we stonden ook op het 
Wereldfestival in Meerlo. 
 
We hebben dankzij Sjef Pappers in 2012 onze website meer bij de tijd kunnen brengen.  
 

Op de Werelddag die in september weer als vanouds op het Henseniusplein werd gehouden 
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lieten we ons zien met twee kramen: een foodkraam en een kraam met kunstnijverheid. 

 
Petra de Back en Lenie van Dijk lieten de groepen 1 en 2 van de Mariaschool uit Oirlo kennis 
maken met onze winkel en met fairtrade in het algemeen. Heel leuk en met een prima 
voorbereiding en afsluiting achteraf. 
 

 
 

 

 
 
Werkwijze 

Inkoop 
 
De inkoop wordt gedaan door een groep medewerkers die onderling taken hebben verdeeld 
en die er gezamenlijk voor zorgen dat er op alle terreinen een gevarieerd aanbod in de 
winkel verkrijgbaar is. De voorraden worden op peil gehouden door in Culemborg regelmatig 
inkopen te doen bij Fair Trade Original, De Evenaar en in het Centrum Mondiaal, waar een 
zestiental importeurs hun artikelen te koop aanbieden. 
Per jaar komen er twee landelijke folders uit. De verspreiding vindt plaats in de hele 
gemeente Venray. Hiervoor worden dan extra inkopen gedaan. 
 
Het assortiment levensmiddelen en wijn wordt verzorgd door Toos Oostveen, die meestal 
eenmaal per twee à drie weken een food-pallet bestelt die franco wordt afgeleverd. 
Marianne Broers is doende deze taken van Toos over te nemen. Marian Houwen verzorgt de 
sierraden. Marjolijn Jeuken, Mariet Min en Berna Wilms zorgen voor de 
kunstnijverheidsartikelen. Dit drietal heeft in 2012 een werkbezoek gebracht aan de 
wereldwinkels in Horst en Boxmeer en na overleg met het bestuur een meer genuanceerd 
prijsbeleid ontwikkeld. 
Josje Verhoeven en Margriet Litjens verzorgden de sectie papier en boeken.  
In samenwerking met het plaatselijk Unicef depot verkopen we het gehele jaar door kaarten, 
boeken en andere cadeau artikelen van Unicef.  

Grootverbruik 
Toos Oostveen houdt contact met zogenaamde grootverbruikers van koffie en thee en zorgt 
voor een optimale service. Iedere grootverbruiker krijgt desgewenst de koffie thuis bezorgd 
op de gewenste tijd en plaats. Betaling kan naar keuze contant of op rekening. Nieuwe 
kandidaat grootverbruikers krijgen voldoende informatie over het belang van Max Havelaar 
koffie voor de producenten, de prijsverhoudingen en de kwaliteit. 
 
Ultimo 2011 hadden we de volgende grootverbruikers voor koffie en / of thee: 



 

10 
 
 

Koffie grootverbruik 

Basisschool Maria Oirlo 
Hospice Zenit 
Piet Jacobs (Eersel) 
Wijkcentrum ‘De Kiosk’ 
Wijkcentrum ’t Stekske’ 
Winkel van Sinkel 
Zonnelied Kerkgemeenschap 
Paterskerk 
Vice Versa Reisbureau 
Medisch Centrum Antoniusveld 
Basisschool De Stek Castenray  
  

Thee grootverbruik 

Focus School voor Speciaal Onderwijs 
Basisschool Maria in Oirlo 

Etalages en interieur 
De tafels in de winkel en de etalages worden maandelijks aangepast tegelijk met de komst 
van nieuwe artikelen. Onze etaleur Marianne Vayssier zorgt er samen met Lenie van Dijk 
voor dat de etalages en de middentafels er aantrekkelijk verzorgd uitzien en zijn afgestemd 
op seizoenen en jaarfeesten. De inrichting van de sieradenkast en het sieradenbord wordt 
verzorgd door Marian Houwen. 

 
 

 

Resultaten 

De Wereldwinkel verkrijgt zijn inkomsten uit drie bronnen: de normale winkelverkoop, de 
grootverbruikers van koffie en thee en de verkoop van kerstpakketten. 
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Op alle drie de gebieden zagen we een teruggang. Ook de afzet van kerstpakketten verliep 
moeizamer dan tevoren, terwijl we toch halverwege het jaar 250 ondernemers in het 
centrum van Venray hebben benaderd. 

Hoezeer de inkomsten van de Wereldwinkel de afgelopen jaren zijn teruggelopen, wordt 
duidelijk uit onderstaande grafiek. In 2012 was de omzet lager dan ooit. Toch kon het jaar 
2012 worden afgesloten met een positief resultaat van welgeteld € 125,00.  

 

 

Dat wij niet in de rode cijfers terecht kwamen, danken we aan het feit dat de bedrijfskosten 
lager zijn uitgevallen. Doordat de Gemeente Venray een speciale vrijwilligersverzekering 
heeft afgesloten kon de premie met € 500 verlaagd worden. Ook de telefoonkosten, 
kantoorkosten en de af te dragen fee (verlaagd als gevolg van het stopzetten van de 
samenwerking met Partner Support) waren lager dan in 2011. En de bijzondere baten waren 
hoger dan in 2011, vooral door een gift van Divinolandia ter grootte van € 2.000. 
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STICHTING WERELDWINKEL VENRAY

EXPLOITATIEREKENING 2012

begroot werkelijk Realisatie Resultaat
2012 totaal in % 2011

OPBRENGSTEN

Verkopen 87.000    58.756    68% 79.170    
Af: Inkopen minus inkoopkortingen 62.000-    40.038-    65% 54.843-    

----------- ----------- ----------- -----------
Brutowinst 25.000    18.718    75% 24.327    

BEDRIJFSKOSTEN

400 Personeelskosten 3.000      2.365      79% 3.235     
401 Algemene kosten 4.500      3.653      81% 5.015     
402 Inkoopkosten 6.500      3.803      59% 5.837     
403 Huisvestingskosten 9.500      9.490      100% 10.316    
404 Voorlichting en acties 500        733        147% 499        
410 Verkoopkosten 1.500      1.803      120% 1.609     
420 Afschrijvingskosten -         -         28          

----------- ----------- ----------- -----------
25.500    21.847    86% 26.538    

BEDRIJFSRESULTAAT 500-        3.129-      626% 2.211-     

BIJZONDERE BATEN/LASTEN
Subsidies en giften ontvangen 2.300      1.000     
Subsidies en giften verstrekt 50-          25-          
Bijzondere baten -         
Ontvangen rente 500        1.004      976        

----------- ----------- ----------- -----------
500        3.254      1.951     

NETTO RESULTAAT -         125        260-         
 
 
De kascommissie over het boekjaar 2012 bestond uit Thea Cuijpers en Tilly van de Pas. Van 
alle posten van zowel de balans als de exploitatierekening werd nagegaan of de 
eindbedragen overeenkwamen met de specificaties in de onderliggende stukken. De 
boekhouding bleek op accurate wijze door Lenie Dush te zijn verzorgd. De kascommissie 
concludeerde dat de jaarrekening 2012 samen met de onderliggende stukken een getrouw 
beeld geven van de inkomsten en uitgavenen rapporteerden aan het bestuur dat alles in orde 
was.  
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Landelijk en regionaal overleg 
 
Wereldwinkel Venray is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Venray 
houdt zich aan de richtlijnen en criteria van de Landelijke Vereniging om aan de principes 
van de eerlijke handel te voldoen. Er wordt zoveel mogelijk meegedaan aan de landelijk 
georganiseerde acties.  
Wij nemen ook deel aan het halfjaarlijkse regionaal overleg van de 19 Wereldwinkels die er 
in Limburg zijn. 
In Venray zelf nemen wij deel aan het Mondiaal Platform. De voorzitter van de stichting 
Wereldwinkel is tevens bestuurslid van dit platform dat enkele keren per jaar bij elkaar komt 
om te praten over ontwikkelingssamenwerking en mondiaal bewustzijn.  
 
 
 
 
Venray,  3 juni 2013 


