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Jaarverslag 2021 

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn 

 
 
Algemeen. 

 

Bestuur 

 

Met ingang van 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit: 

 

Voorzitter    Lenneke Rozestraten 

Penningmeester   Hans Smit 

1e Secretaris   Jetty de Wolff 

2e Secretaris   Hettie van Haaften 

Leden    Adrie Rozema 

    Hans de Graaf 

 

Het bestuur kwam ongeveer eenmaal per 6 weken bij elkaar voor de reguliere 

bestuursvergaderingen. Na iedere persconferentie was er een extra 

bestuursvergadering om zo nodig het beleid aan te passen. Bijna alle 

vergaderingen vonden plaats via Microsoftteams. Belangrijke onderwerpen waren 

onder andere hoe de winkel draaiende te houden/ inkomsten te krijgen tijdens 

de Lock down en de opvolging van de winkelleider. 

 

Een student HBO rechten heeft ten behoeve van haar scriptie afgelopen voorjaar 

een onderzoek gedaan met de onderzoeksvraag: “Op welke behoeften kan de 

Wereldwinkel inspelen om meer jongeren naar de Wereldwinkel te krijgen?” 

Doelgroep waren jongeren tussen de 18-40 jaar. Voor het onderzoek werd aan 

een groep jongeren via social media een enquête gestuurd. 

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn nog niet in het bestuur besproken, 

omdat andere agendapunten voorrang hadden. Zodra er tijd en ruimte is, zal het 

bestuur dit op de agenda zetten. 

Mooi is dat er een goede beoordeling werd behaald voor het onderzoek en 

presentatie.  
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Afgelopen 2 jaar zijn er vanwege Corona geen stagiaires geweest. Wel zijn er 

verschillende vragen geweest voor maatschappelijke stages vanuit Yuverta 

(voorheen Wellantcollege) en het Groene Hart Lyceum. 

 

 

Medewerkers 

In dienst per 01-01-2021  29 vrijwilligers 

Nieuw in 2021    +2 vrijwilligers 

Vertrokken in 2021   -3 vrijwilligers 

In dienst per 01-01-22  28 vrijwilligers 

 

Van het Secretariaat 

Gedurende het hele jaar is er maandelijks een ‘kleurrijke’ en geïllustreerde 

Nieuwsbrief gestuurd, waarvoor dank aan de 1e secretaris. 

Ook in 2021 heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat de winkel vanwege 

tweemaal een Lock down, eerst in de eerste 4 maanden van 2021 en vervolgens 

vanaf halverwege december, gesloten was. Na de 1e Lock down kon eind april de 

winkeldeur weer open en vanaf begin mei konden we allemaal ‘ingeroosterd’ 

weer aan de slag. Halverwege de gezellige decembermaand liepen de 

besmettingen opnieuw behoorlijk op en konden we de winkeldeur nogmaals 

sluiten. Er zijn verschillende collega’s besmet geweest met het virus, maar 

gelukkig waren er geen ernstige zieken. Belangrijk blijft dat we ons realiseren 

dat bijna alle vrijwilligers, gezien hun leeftijd, tot de zogenaamde kwetsbare 

groep behoren. Dat betekent dat we extra voorzichtig moeten zijn. Desondanks 

hebben alle medewerkers, zodra het mogelijk was, zich ingezet om de winkel 

draaiende te houden.  

Chapeau ! 

 

De medewerkersvergadering is niet doorgegaan. De ALV, eind september, zorgde 

ervoor dat alle vrijwilligers elkaar weer konden ontmoeten. We waren er bijna 

allemaal. De locatie was nieuw, namelijk Wijkcentrum Swaenswijk in plaats van 

het ons bekende Rode Kruisgebouw. 

Tijdens de ALV werd een lid van het bestuur unaniem gekozen als opvolger van 

de winkelleider. De naam winkelleider is met goedkeuring van de ALV gewijzigd 

in winkelmanager. Ook zijn de taken van de winkelmanager aangepast. 

Er waren geen tegenkandidaten.  

 

We hebben 13 november afscheid genomen van onze winkelleider. Ze is 

gedurende 40 jaar het gezicht en boegbeeld geweest van de Wereldwinkel in 

Alphen a/d Rijn. Ze heeft zich jarenlang met hart en ziel ingezet vanuit haar Fair 

Trade missie voor de ontwikkeling, uitbreiding en het behoud van de 

Wereldwinkel. De winkelleider laat een prachtig resultaat achter waar ze trots op 

kan zijn. Dat ook alle vrijwilligers trots op haar zijn, is gebleken tijdens de haar 

aangeboden afscheidsreceptie voor oud-medewerkers en de jaarlijkse 

feestavond. 
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De afscheidsreceptie voor oud-medewerkers was gezellig en intiem. Er was, 

vanwege Corona, een klein aantal oud-collega’s aanwezig. Met elkaar werden 

mooie verhalen uit ‘vroegere tijden’, uitgewisseld met waardering voor de inzet 

van de winkelleider. 

Tijdens de jaarlijkse feestavond hebben alle vrijwilligers de winkelleider in het 

zonnetje gezet met hartelijke woorden, passende liedjes en prachtige cadeaus. 

Het was fijn dat alle collega’s de moeite hebben genomen om een persoonlijk 

berichtje voor haar achter te laten in een glossy, die zeer professioneel was 

uitgevoerd. Gevolg van dit alles: een ‘stralende’ winkelleider 

 

 

Financieel reilen en zeilen in 2021  

De financiële kant van de Wereldwinkel in 2021 heeft door het jaar heen vele 

gezichten. Doordat we gedurende verschillende periodes volledig gesloten zijn 

geweest, hebben we ook veel minder verkocht. Met name in het eerste halfjaar 

hebben we bijna € 9.000 minder verkocht dan in 2019. Het jaar voor de 

coronapandemie. 

 

Na de zomer leek het de goede kant op te gaan. Gedurende lange tijd leek het 

alsof we ruimschoots boven de begrote omzet van €50.000 zouden uitkomen. 

(2019: €61.300). Helaas is dat door de Lock down zo vlak voor de kerst niet 

gebeurd. 

 

De regelmatige sluitingen zijn ook zichtbaar in de energiekosten. Die zijn 

nadrukkelijk een heel stuk lager. Gedeeltelijk ook vanwege terugontvangen 

voorschotten over het jaar daarvoor. 

Om nog meer op de energiekosten te besparen hebben we een deel van de 

tl-verlichting vervangen door ledverlichting. Helaas waren niet alle armaturen 

daar geschikt voor.  

 

We hebben al jaren de traditie om €350,00 te besteden aan een goed doel dat 

past binnen het werk van onze Wereldwinkel. Dit bedrag is ook nu weer 

beschikbaar gesteld. De besteding ligt echter nu nog open. 

 

 

Winkelzaken 

Achter de schermen is er flink doorgewerkt. Dankzij de aantrekkelijke etalage, 

website en inzet van een aantal collega’s is de verkoop (via click & collect) wel 

doorgegaan. De pandemie heeft er tevens voor gezorgd dat de Alphense 

Jaarmarkt opnieuw niet is doorgegaan. 

Afgelopen najaar heeft de Wereldwinkel met een 10% korting bon op 

serpentijnen beeldjes in het Couponmagazin 2021 van Warenhuis Alphen 

gestaan. Verkoop viel tegen. Wel hebben we een aantal kerstpakketten verkocht. 
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Neemt niet weg dat we ook afgelopen jaar weer behoorlijk wat inkomsten 

hebben moeten missen. In het financieel jaarverslag van de penningmeester is 

dit te lezen.  

 

Inkoop 

Food 

Inkoop wordt voornamelijk online gedaan. 

Er worden helaas steeds meer artikelen uit het assortiment gehaald. Dat 

betekent dat het aanbod kleiner wordt. De wok sauzen, kruidenpasta’s, een paar 

soorten broodbeleg, wijn en theesoorten worden niet meer geleverd. Verder zijn 

de koffieprijzen enorm gestegen. Een zeer droge zomer, gevolgd door een 

strenge winter zorgden voor mislukte koffie oogsten. Verder zijn ook de 

vrachtkosten gestegen waardoor alle artikelen in prijs zijn gestegen. 

 

Kunstnijverheid (inkoopgroep) 

De inkoopgroep is afgelopen jaar achtmaal naar Culemborg geweest.  

Ook de prijs van kunstnijverheid artikelen is gestegen. Oorzaak hogere 

vervoerskosten, energie- en grondstofprijzen.  

 

Het Hoofdenoverleg is afgelopen jaar slechts tweemaal bijeengeweest vanwege 

Corona.  

Vanuit dit overleg wordt aandacht gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met alle 

transacties betreffende de kassa. Met name de administratieve afwikkeling. 

 

Website en Facebook 

Facebook 

Gemiddeld 5 keer per maand werd er een berichtje met één of meer foto's op 

Facebook geplaatst. Het gemiddeld aantal bezoekers per bericht was 85. Qua 

aantal berichtjes en qua aantal bezoekers was de maand september op Facebook 

de drukste maand. Er werden die maand 9 berichten gepost. Het hoogste aantal 

bezoekers (194) betrof een bericht in die maand. Dit bericht ging over een actie 

met de gezamenlijke winkeliers. 

 

Website 

Het aantal bezoekers aan de website was in 2021 totaal: 6832. 

In november was het aantal bezoekers met 848 het hoogst ooit. 

Het gemiddelde aantal bezoekers per dag is 19.  

Omdat we niet tevreden waren, is de website verhuisd naar een andere provider.  

Aan het eind van het jaar is er gestart met een 'verbouwing' van de site. De 

pagina assortiment was vrij lang. Bezoekers moesten ver naar beneden scrollen 

om alle informatie te kunnen lezen. Deze pagina wordt nu verdeeld in 

verschillende sub pagina’s. We verwachten dat de informatie hierdoor 

makkelijker te vinden zal zijn. 
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PR 

Via de website en Facebook is tijdens de Lock down bekend gemaakt hoe klanten 

ondanks de sluiting toch artikelen konden bestellen. Bestellen kon via de site, via 

e-mail en telefonisch. 

Aan het begin van het jaar is over bovengenoemd onderwerp een nieuwsbrief 

naar bekende klanten gestuurd. In de maand december werd een tweede brief 

verzonden met hoofdzakelijk informatie over de kerstartikelen. 

In februari verscheen in het Alphens Nieuwsblad een interview met de 

winkelleider en het hoofd inkoop. 

Wereldwinkel Alphen aan den Rijn heeft een eigen pagina op de website 

WarenhuisAlphen.nl. Vanuit deze organisatie zijn de voorzitter en de PR-

medewerker geïnterviewd. Bovendien werd er een promotiefilmpje gemaakt. 

 

De inkoopmedewerker heeft voor plaatsing van foto’s op Instagram gezorgd. 

 

ARBO 

In oktober vond de jaarlijkse Arbo-controle plaats; er zijn geen 

onvolkomenheden waargenomen. 

 

Maart 2022 

Hettie van Haaften, 2e secretaris 


