Stichting Wereldwinkel Scheveningen
Bespreking
Datum
Aanwezig

Medewerkersvergadering
14 december ’15
Minie Faber, Ineke Kouwenhoven, Daan van der Does, Marcelle Queen, Nel & Wim
van Vilsteren, Els van der Veldt, Nelleke Verbaan, Anke van de Locht, Marianne de
Mos, Jannie Slootweg, Rikie Tielenburg, Mandy Vingerhoets, Bart de Jong, René de
Goey, Charley Beekhuizen, Leo Staal en Rinus Dickhoff

Kopie aan:

Aanwezigen, overige medewerkers en bestuursleden, Kees van Uitert en Tineke
Pronk.

Nr.
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Voor verdere informatie bij diverse onderwerpen zie ook de bij de uitnodiging
meegestuurde
 Uitnodiging en agenda
 bestuursverslag 2e halfjaar 2015 en
 de Raming 2015 en de begroting 2016.
Omschrijving
Opening en mededelingen:
Leo Staal opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Verder zijn er geen mededelingen.
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Goedkeuring verslag vorige vergadering:
Het verslag van de vergadering van 18-05-15 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van het vorige verslag:
Geen opmerkingen.
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Bestuurszaken en vacatures.
Bestuur: in de loop van het jaar is de samenstelling van het bestuur als volgt opgebouwd:
Leo Staal, voorzitter;
René de Goey, penningmeester;
Charley Beekhuizen, lid namens de medewerkers, ICT;
Bart de Jong tot en met 31 december 2015 bestuurslid PR etc.
Rinus Dickhoff, secretaris.
Door het vertrek van Bart is er dus een vacature in het bestuur voor de PR.
Bart blijft verder beschikbaar vanaf medio februari voor het afronden van het burgerinitiatief
“kinderarbeidvrij inkopen door de gemeente Den Haag” en voor eventuele voorlichting en/of
gastlessen op scholen.
Vacatures:
Buiten de bovenstaande vacature is de bezetting van de winkel nu op orde, maar toch laten
wij bij diverse instanties de vacature voor winkelmedewerkers open staan, om zo mogelijk nog
extra versterking te krijgen en daardoor minder kwetsbaar in geval van afmeldingen door
ziekte of dergelijke.
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Website en facebook.
Sacha en Jason blijven deze beheren. Door ziekte echter van Sacha is er toch een
onderbezetting en bovendien willen zij nog steeds graag versterking. Het bestuur is dus nog
steeds op zoek naar kandidaten daarvoor.
Wij danken Sacha en Jason voor hun inzet en hopen het niveau te kunnen handhaven.
Wel vragen zij ondersteuning van de overige medewerkers om de website en facebook
levendig en up to date te houden.
Dit kan door het aanleveren van persoonlijke verhalen, het maken van verslagen met foto’s
van buitenactiviteiten en het aandragen van ideeën voor de lay-out.
Op de website en in facebook zijn/worden koppelingen gemaakt naar de websites van
- de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels,
- de Stichting Wereldwinkels Nederland,
- overige wereldwinkels in de regio,
- Fairtrade Gemeente Den Haag en Landelijk.
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Verslag bestuur.
In aanvulling op het verstrekte verslag en voor zover niet vermeld onder het betreffende
agendapunt worden de volgende toelichtingen gegeven.
 De winkel.
Charley deelt mee tezamen met Nel en Wim druk bezig te zijn de jaarovergang te
regelen en vooral de artikelenlijst op te schonen. Artikelen die wij niet in het
assortiment hebben zullen worden verwijderd naar aanleiding van de inventarisatie en
de verkopen in de afgelopen jaren. De lijst zal daardoor aanzienlijk worden beknopt.
Nel deelt mee geen maandoverzicht van november te hebben gemaakt ivm deze
vergadering. De winkelomzet in november is goed geweest, voor december hebben wij
nog veel omzet nodig omdat er nog weinig kerstbestellingen zijn ontvangen. Wij hopen
dat die er alsnog zullen komen.
Zij wil graag dat de activiteit en representativiteit van de medewerkers verbetert en
vraagt daarvoor aller medewerking, Bijvoorbeeld door het direct aanvullen van de
winkelvoorraad vanuit het magazijn, het schoonhouden van de winkel etc..
Voor het schoonhouden zullen Anke en Rinus weer een schema opstellen met
afvinkmogelijkheid.
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Raming 2015 en begroting 2016.
René licht de stukken toe en beantwoordt de vragen.
De omzet lijkt weer iets achter te blijven bij die van 2014 waardoor een verlies is
geprognosticeerd van ca € 3.000,=.
ook de begroting van 2016 toont een prognose van verlies ondanks de aanname van een iets
hogere omzet.
Het is dus van levensbelang voor de winkel om meer omzet te genereren!
Wij kunnen uiteraard niet doorgaan verlies op verlies te blijven stapelen.
Verder vermeldt hij op vragen dat het verschil in de raming van 2015 en de realisatie van 2014
wordt veroorzaakt door een andere indeling van de kosten en wijze van registratie van de
posten. Voorts heeft ICT in 2014 door diverse vervangingen hoge kosten veroorzaakt.
Om te proberen de omzet en resultaten te verbeteren stelt Leo een jaarwerkplan voor 2016 op
en verstrekt daarvan de basisuitgangspunten en licht die toe. ( zie aanhangsel )
Verder vraagt hij ideeën voor verbetering van acquisitie en PR.
De volgende suggesties worden gedaan:
 Het vermelden van de winkel op de wandelaarsverwijsborden in Scheveningen.
 Mogelijkheid onderzoeken 1x / maand een displaytafel op de boulevard te mogen
plaatsen.
 Klanten actief en tijdig bezoeken voor de verkoop van kerstpakketten en het
relatiebestand van Fairtrade Gemeente Den Haag hiervoor ook benutten.
 Metterwoon benaderen voor kerstpakketten.
 Ook de 11 organisaties benaderen binnen “Coöperatief Eigenwijzer” waar René werkt.
 In plaats van plastic tasjes die wij nu gebruiken met ons logo etc. bedrukte katoenen of
linnen tasjes, eventueel tegen een kleine vergoeding verstrekken. Dit sluit ook aan bij
het feit dat vanaf 2016 bepaalde soorten plastic tassen niet meer mogen worden
gebruikt, hoewel die van ons wel zijn toegestaan.
 Het maken van kleine “visite” pakketjes die oudere mensen graag willen geven in
plaats van een bloemetje.
 Het maken van collectieboekjes voor diverse pakketten met foto’s en prijzen om de
mogelijkheden te illustreren.
 Het opvragen van (digitale) collectieboekjes aan onze leveranciers om die in de winkel
te kunnen tonen.
 Een beeldscherm in de winkel en/of etalage om digitaal onze of overige collecties te
kunnen tonen. Zo mogelijk filmpjes over de werking van Fairtrade in de
gemeenschappen van de ontwikkelingslanden en de wijze van productie etc..
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Leo zal een en ander proberen mee te nemen in het jaarwerkplan maar wijst er wel op dat de
activiteiten dienen te worden bemand om die uit te kunnen voeren. Dat houdt ook in dat wij
met zijn allen hieronder de schouder moeten zetten en meer inzet van ons nodig zal zijn.
Het concept jaarwerkplan zal eind januari worden verspreid binnen het bestuur en de
medewerkers en vervolgens in februari plenair worden besproken, waarbij de bemanning ook
moet worden bepaald. Ook kan binnen diverse werkgroepen (PR, Inkoop e.d.) hierover al
worden nagedacht en besproken.
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Ontwikkelingen landelijke vereniging en district.
 Leo Staal is op de laatste bijeenkomst van leden van SWN geweest en heeft een
positieve indruk van de inzet en ontwikkelingen binnen de stichting gekregen. Nieuwe
diensten, ondermeer een cursus voor winkelmedewerkers, worden ontwikkeld en wij
zullen waar mogelijk daarvan gebruik maken.
Mandy vraagt aan de Stichting de instelling van een Landelijke “Wereldwinkeldag” voor
te stellen.
 Op de districtsbijeenkomst is nogmaals benadrukt dat wij de winkel drijven op basis
van de filosofie van Fairtrade. Dit blijft ook de grondslag voor ons assortiment en de
verdeling FT en overige artikelen.
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Fairtrade gemeente Den Haag.
Wij zijn blij en trots dat het behalen van de titel in oktober is gelukt en Leo en Rinus en
waarschijnlijk Tineke Pronk zullen in de werkgroep voor de continuïteit deelnemen.
Na een jaar dient de herbevestiging aangevraagd te worden en verder iedere 2 jaar de
continuering van de titel.
Daartoe moet worden aangetoond dat de werkgroep het proces bevorderen van fairtrade in de
gemeente actief heeft nagestreefd door publieksacties, in stand houden en mogelijk uitbreiden
van de werkgroep, het uitbreiden van bedrijven en organisaties die fairtrade willen
ondersteunen en invoeren binnen hun organisatie etc..
De gemeente heeft voor de begeleiding in de komende jaren weer budget en bemanning en
faciliteiten toegezegd onder meer vanuit “Duurzaam Den Haag”.
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Uitnodiging Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel wordt 8 januari om 17:00u in de winkel gehouden en iedereen kan weer
bij Nel aangeven wat hij/zij voor de hapjes zal verzorgen.
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Rondvraag en sluiting.
Leo bedankt Bart uitgebreid voor zijn inzet als interim voorzitter en voor de PR en overhandigt
namens bestuur en medewerkers een cadeautje voor Bart en een boeketje voor het thuisfront
die Bart heeft ondersteunt.
Bart geeft nog een korte toelichting op zijn besluit en deelt mee wel nog beschikbaar te blijven
voor het burgerinitiatief “kinderarbeidvrij inkopen” en voor eventuele gastlessen op scholen.
Verder zal hij nog dit jaar een PR-plan uitwerken.
Charley geeft aan voor de onderlinge informatievoorziening een “DROPBOX” te zullen
inrichten zodat wij de informatie slechts in beperkte mate naar diverse partijen behoeven te
sturen. Hij kan medewerkers die hierin zijn geïnteresseerd helpen bij de installatie en het
voorlichten over het gebruik.
Marcelle vraagt voor de organisatie “Thimun” op de laatste donderdag en vrijdag van januari
een vervanger omdat zij in die week op vakantie is. De voorbereiding zal zij nog afronden.
Anke zal de coördinatie overnemen en Rinus zorgt voor het vervoer. Verder zijn per dagdeel 2
mensen nodig, dus 4 x 2 mensen. Minie neemt de vrijdagochtend op zich, overigen kunnen
zich aanmelden bij Marcelle of Anke.
Nel vraagt vrijwilligers voor de inventarisatie op 3 januari.
Nel vertelt dat Elly het versturen van felicitatiekaarten en dergelijke stopt. Minnie neemt dit
over.
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Mandy vraagt of het mogelijk is om voor de winkel gratis kramen te krijgen, ook gelet op het
feit dat de gemeente de titel “Fairtrade Gemeente” wil voeren.
Bart deelt mee dat Mattijs Friesen op 28 december naar de winkel komt voor het signeren van
zijn boekjes.
Verder stelt hij voor in de winkels in de omgeving te inventariseren wat daar wordt verkocht en
onze collectie meer af te stemmen op een aanvulling daarop.
Ook reikt hij weer aan vrijwilligers de flyers van de winkel uit om weer in de buurten te
verspreiden

Met dank aan de aanwezigen voor de deelname en de goede sfeer sluit Leo de vergadering
tegen 19:45u en wenst iedereen fijne, gelukkige feestdagen.

Aanhangsel:

Jaarwerkplan 2016
Stichting Wereldwinkel Scheveningen

Missie:
De stichting Wereldwinkel Scheveningen heeft als missie: het bevorderen van
een rechtvaardiger wereldsamenleving .

Visie:
Onze visie:
1) Een bijdrage leveren aan een menswaardig inkomen voor producenten in
ontwikkelingslanden.
2) Respect voor mens en milieu. Eerlijke handel gaat hand in hand met
duurzame ecologische ontwikkeling en respect voor waardige
arbeidsomstandigheden.
3) Fair trade toegankelijk maken voor een groot publiek.

Doelstellingen voor 2016:
De stichting geeft aan haar missie invulling door de volgende doelstellingen na
te streven:
- Het verkopen van artikelen op basis van fairtrade (1)
- Het verstrekken van informatie over ontwikkelingssamenwerking en eerlijke
handel
- Het bevorderen van (publiek)acties gericht op eerlijke wereldhandel en
duurzame armoedebestrijding
1 Fair

trade zet zich in om arbeids- en leefomstandigheden van producenten in niet-westerse culturen te verbeteren. Dit gebeurt
door betere handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten te beschermen. Verder draagt fair trade bij
aan sociale gelijkheid en economische zekerheid.
/'.
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