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Doelstelling: 
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel is een winkel met 
een bijzonder doel:  het bevorderen van eerlijke handel. 
De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit 
ontwikkelingslanden. 
 
Wat wil de Wereldwinkel 
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen, gebaseerd op dialoog, 
transparantie en respect. Wereldwinkels vinden dat de wereld moet veranderen zodat de 
producenten een beter leven kunnen opbouwen. Ook  bieden zij de Nederlandse consument een 
keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers. 
 
Verkoopfilosofie 
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen.  
Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals 
zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een 
menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij. 
 
De Organisatie 
Wereldwinkel Varsseveld is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.  
De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging 
controleert ook de bedrijven die fairtrade producten leveren op de criteria van eerlijke handel. 
De winkels ontvangen ondersteuning bij de exploitatie, waaronder tips t.a.v. winkelinrichting, 
inkoopadviezen, informatie over verkoopcijfers en marketing- en communicatiemiddelen. 
 
Ontstaansgeschiedenis van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derdewereldlanden om hun producten 
een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk 
Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen.  
 
Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te 
veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het 
publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. 
 
 In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van 
Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de 
jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals 
dat in de retail gebruikelijk is. 
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Actueel beleidsplan 
 
Inleiding 
Stichting Wereldwinkel Varsseveld is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt 
zo haar kracht met ca. 185 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze 
producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten. 
 
Samenstelling/Functies van het bestuur ( per mei 2017) 
Ine Hofs  interim-voorzitter, coördinator werkgroep Inkoop/inrichting 
Riek de Boer  secretaris 
Harry Wisselink  penningmeester 
Jenny Lam  coördinator medewerkers, werkgroep activiteiten 
Annet Wisselink PR, inkoop/inrichting 
Mirjam Grievink algemeen 
 
Het bestuur heeft in 2017, 7 keer vergaderd, daarnaast heeft het bestuur veelvuldig informeel 
overleg. 
 
In 2017 heeft er 4 x een medewerker bijeenkomst plaatsgevonden.  
Ter ere van ons 20-jarig jubileum hebben wij in mei een bijeenkomst gehad bij “De Heelewegge”. 
 
Activiteiten 
Stichting Wereldwinkel Varsseveld onderneemt de volgende activiteiten: 

 verkoop en promotie van duurzame- en fairtrade artikelen, zowel food als non-food; 
 het promoten van Fairtrade producten buiten de Wereldwinkel, door deelname aan lokale 

activiteiten;; 
 bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de 

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
 
Financiering 
De kosten van de winkel worden betaald uit de winkelexploitatie of, indien nodig, uit het vermogen. 
Daarnaast ontvingen wij in 2017 een bijdrage van onze donateurs en een subsidie van de gemeente. 
 
Beheer van het vermogen 
De overtollige gelden zijn als reserve gestald op een spaarrekening (3/4)– en beleggingsfondsen (1/4) 
bij de ASN bank. 
 
Beloningsbeleid 
Stichting Wereldwinkel Varsseveld werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
Er worden -in principe- aan de medewerkers geen vergoedingen uitbetaald. 
Op voorspraak van medewerkers heeft het bestuur het besluit genomen om aan een medewerker 
een vrijwilligersvergoeding (voor de duur van 1 jaar) te betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Overzicht Activiteiten 2017 
Januari   -Balansen en nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers 
   -Sensire-event Graafschap stadion 
Maart   -NL Doet (maatsch.stage in onze winkel) 
   -Voorjaarsmarkt Bettekamp 
April/Mei  -Moederdagactie, o.a. verloting 3 chocoladepakketten 
   -Donateursactie in het kader van ons 20 jarig jubileum 
Mei   -Aanbieden jaarverslag aan donateurs en medewerkers 
   -Maak je eigen dromenhanger/raamhanger 

-Workshops Mandela-tekenen (2x) 
-World Fair Trade Day met proeverij ontbijtproducten 
-Nepalese zilversmid Dambar in onze winkel 

Juli   -6 weken SARI stoffen in onze winkel 
September  -Deelname met stand aan Halse Dag 
November -Verkoopstand in de Slangenburgse Kerk (Najaars Fair trade week) 

-Deelname aan/medeorganisator van Kaarsjesavond te Varsseveld 
-Nepalese zilversmid Dambar in onze winkel 

December  -Deelname aan de kerstmarkten te ’s Heerenberg, en Ulft 
-Deelname aan de kerstmarkt te Varsseveld met een UNICEFstand 

 
In 2017 is 6 x per de emailnieuwsbrief uitgebracht. Voor deze nieuwsbrieven kunt u zich aanmelden 
in onze winkel.  
Ook plaatsen wij met regelmaat (2 x per week) items op onze facebook-pagina 
 
Wereldwinkel Varsseveld bezoekt de regio vergaderingen en zoveel mogelijk de,  door de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels, georganiseerde bijeenkomsten. Ook bezoeken we regelmatig onze 
leveranciers in de inkoopcentra. 


