Stichting Wereldwinkel Scheveningen: Organisatiestructuur.

Organisatie
Bestuur

Voorzitter /
coördinator
Bart de Jong
(ad interim)

Leden

Taken

frequentie

Kees van Uitert (penningmeester), Xandra Peter (medewerkers) ,
Rinus Dickhoff (secretaris) en Jos Vleugels

Strategisch beleid, financieel beleid professionalisering organisatie
(bedrijfsvoering, personeel, ICT, PR)

6 -10x per jaar

Winkelleider(s)

Nel van Vilsteren

Algemene
vergadering
medewerkers
Administratie

Bart de Jong

Alle medewerkers en bestuur

Penningmeester

PR-groep

Bart de Jong

Andrea Dickhoff, Daan van der Does, Ali Langedijk, Nel van
Vilsteren
Xandra Peters, Jason den Burger, Sacha Visser, Janneke Luyten

Verbouwgroep
(1e halfjaar 2014)

Rinus Dickhoff

Xandra Peters, Nel van Vilsteren, Marcelle Queen

Werkgroepen
Personeel

Winkelleider is
coördinator
Nel van Vilsteren

Xandra Peters

Inkoop food

Xandra Peters

Sacha Visser

Inkoop non-food
Prijzen nieuwe
inkopen en invoer in
computer
Computerbeheer
Winkelinrichting en
etalage
Zelfstandige en ad
hoc verkooppunten

winkelleider
winkelleider

Alie Pop, Jason den Burger, Marcelle Queen
Irene Sahetapy, Xandra Peters en diverse medewerkers

Winkelleider
Marcelle Queen

Wim van Vilsteren, Rinus Dickhoff
Alie Pop

Marcelle Queen

Xandra Peters, diverse medewerkers op aanvraag

MWD, 14-03-20 / 14-06-06

2: structuur

Verantwoordelijk voor de organisatie van de winkel, beheer van het
winkelpand (i.s.m. Rinus Dickhoff), in- en verkoopbeleid,
personeelsbeleid winkelmedewerkers, financiële administratie,
communicatie met winkelmedewerkers, kerstpakketten. Ondersteund
door een aantal werkgroepen.
Belangenbehartiging medewerkers, informatie en verantwoording door
bestuur aan de leden, organisatie algemene vergadering, organisatie
medewerkersdag / c.q. activiteit.
Boekhouding, maandrapportages voorraadadministratie, inventarisatie,
controle facturen, verzekeringen,
Reclame (voor zover geen verkoopacties), voorlichtingsacties
voorbereiden en uitvoeren, zoals verspreiding folders, advertenties,
beheer website en facebook pagina, bepalen huisstijl,
vriendenadministratie, e.d..
Plannen van alle activiteiten voor de ombouw van de winkel, kosten
begroten. Bepalen definitieve inrichting,. Werven uitvoerders (ex- en
intern) en organiseren uitvoering

2x per jaar

Naar behoefte
Ca. 1x/mnd

1x per 2 weken.

Aannemen, instrueren en begeleiden winkelmedewerkers, beheer
vrijwilligersovereenkomsten.
Inkoop food, prijzen van goederen, verkoop groot verbruik,
verkoopacties etc.
Inkoop non-food, prijzen van goederen, verkoopacties,
Prijzen van goederen, invoeren in de computer, stickeren prijzen

Naar behoefte

Beheer en onderhoud apparatuur en programmatuur.
Inrichten van de etalage en verzorgen presentatie / uitstallingen in de
winkel.
Coördineren en verzorgen verkoop op externe verkooppunten en bij
buitenactiviteiten.

Naar behoefte
Naar behoefte
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