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Van de voorzitter 
 

Alweer een jaar voorbij. 

 

Het jaarverslag van Stichting Wereldwinkel Meppel over 2018 ligt voor U.  

 

Zoals uit het verslag zal blijken is 2018 voor onze winkel een redelijk normaal jaar geweest. 

 

Het eerste jaar als deelnemer van Wereldwinkels Nederland, is ons prima bevallen.  

De overgang van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is tamelijk geruisloos en 

positief verlopen. 

 

We zien zowel regionaal als ook landelijk een trend in de vorm van toename Fairtrade Food 

via de supermarkt. Dat op zich is een hele mooie en goede ontwikkeling.  Echter we zien 

gelijktijdig een afname van deze producten via de Wereldwinkel.  Een aantal wereldwinkels 

hebben die omzetdaling niet voldoende kunnen compenseren met non-food producten en de 

deuren – zeer helaas- moeten sluiten.  

 

Daarnaast zagen we ook wereldwinkels die onvoldoende vrijwilligers konden krijgen en 

daardoor genoodzaakt waren om te stoppen. 

Totaal zijn er in 2018 in Nederland 36 wereldwinkels gesloten, waardoor ook 36 

verkooppunten van non-food Fairtrade producten zijn verdwenen!   

 

We kunnen ons in Meppel gelukkig prijzen dat we altijd de winkel met de gewenste 2 

personen hebben kunnen bemensen. 

Een compliment aan de coördinatiegroep, dit in combinatie met een goede bereidheid van 

vrijwilligers om wel een keertje extra ingeroosterd te willen worden. 

 

Daarnaast hebben we een uitstekend functionerende productgroep.  De juiste producten 

inkopen en deze op een aantrekkelijke manier in de winkel leggen. Veel en goed werk. 

 

Het geeft mij steeds weer een goed gevoel dat we met elkaar een kleine bijdrage kunnen en 

mogen leveren in de samenwerking met mensen in Ontwikkelingslanden. 

 

Ik hoop dat we ook in het 29e levensjaar van Stichting Wereldwinkel Meppel dit werk – op 

vrijwillige basis - mogen en kunnen voortzetten. 

 

 

Veel leesplezier. 

 

Roelof Prij 
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Verslag Bestuur 
 

Algemene ontwikkelingen in de maatschappij 
Hoewel de totale omzet van de Wereldwinkel dit jaar lager uitkomt dan 2017 zijn wij toch 

tevreden met de resultaten van het afgelopen jaar. Wij zien in de maatschappij een 

toenemende belangstelling voor eerlijke handel, biologische producten, duurzame producten 

en milieubewustzijn. De afname in food komt met name doordat Fairtrade foodproducten 

inmiddels in iedere supermarkt verkrijgbaar zijn. Dit is een goede ontwikkeling, tegelijkertijd 

betekent dit dat men niet meer speciaal naar de Wereldwinkel gaat om deze producten te 

kopen. De afgelopen jaren kochten we als regio-winkels foodartikelen gezamenlijk in, 

waardoor we konden profiteren van staffelkorting. Omdat deze korting is afgeschaft, hebben 

we besloten om voortaan food zelfstandig in te kopen. In 2019 zullen we aanpassingen gaan 

doen in het foodassortiment op basis van goedlopende en minder goedlopende producten. 

 

Mutatie bestuurslid 

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst is afscheid 

genomen van Dieuwke Frijda. Zij heeft 8 jaar deel 

uitgemaakt van het bestuur. Als dank voor al haar inzet 

sprak voorzitter Roelof Prij lovende woorden en 

ontving zij een bos bloemen. Dieuwke is opgevolgd 

door Margriet Renkema. Zij werd tijdens dezelfde 

bijeenkomst van harte welkom geheten en als symbool 

voor een nieuwe start kreeg zij een witte roos. Margriet 

notuleert de bestuursvergaderingen en wanneer 

aanwezig ook de vergaderingen van de winkelraad en het regio-overleg. Verder ontwikkelt en 

verspreidt ze onder andere de maandelijkse interne nieuwsbrief. 

 

Stichting Wereldwinkels Nederland 

Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij overgestapt van de Landelijke Vereniging van 

Wereldwinkels naar de Stichting Wereldwinkels Nederland. 

Laatstgenoemde organisatie heeft inmiddels, eind 2018, 88 deelnemers en is nog steeds 

groeiende. In een economische situatie als deze, waarin het voor retailbedrijven in het 

algemeen –en in het bijzonder voor Wereldwinkels- steeds moeilijker wordt zich op de been te 

houden, is het van groot belang bij een organisatie te zijn aangesloten die op tal van punten 

ondersteunend kan zijn.   

Wereldwinkels Nederland doet veel op het gebied van ondersteuning en dienstverlening. Zo 

geeft zij relevante informatie, biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van de website, zorgt 

voor postermateriaal en adviseert bij huisstijl en winkelinrichting. Daarnaast biedt zij diverse 

cursussen aan voor vrijwilligers, zoals een cursus verkoop voor nieuwe medewerkers, leren 

etaleren of inpakken. 

Bovendien organiseert zij jaarlijks een landelijke deelnemersbijeenkomst. Op deze dag 

worden diverse, voor wereldwinkels van belang zijnde, actuele onderwerpen behandeld door 

middel van lezingen en workshops. Tevens is dit een dag waar ruimte is voor wereldwinkels 

om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Een groot pluspunt is dat Wereldwinkels Nederland graag meedenkt met iedere individuele 

wereldwinkel en zich toegankelijk en bereikbaar opstelt. Zij probeert in alle gevallen zo snel 

en adequaat mogelijk op verzoeken en vragen te reageren. Aan het eind van dit jaar mogen we 

concluderen dat onze overstap naar deze organisatie de goede keuze is geweest. 

 

Regio-overleg 

Twee keer per jaar komen afgevaardigden van het bestuur van wereldwinkels Hoogeveen, 

Havelte, Diever Appelscha en Beilen bijeen om met elkaar overleg te hebben over tal van 
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zaken. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld op wisselende locaties. Afgelopen najaar 

waren onze collega’s bij ons in Meppel te gast. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Zo 

zijn er ervaringen uitgewisseld rondom het aan te bieden assortiment, klantenbinding en het 

werven en behouden van vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheden voor het 

organiseren van een gezamenlijke medewerkersavond, waarbij een importeur onder andere 

komt vertellen over het proces van erkend fairtrade worden. 

 

Nieuwe activiteiten in 2018 

* Ideeënbus 

Deze is ingesteld om te kunnen profiteren van de goede ideeën van 

medewerkers. Zij kunnen hun voorstellen, die als doel hebben onze 

organisatie verder te verbeteren, inleveren in deze bus. Maandelijks worden 

de nieuw ingebrachte ideeën binnen de winkelraad behandeld.   

 

* Wereldwinkelweetjes   

In 2018 zijn we gestart om de zogenaamde wereldwinkelweetjes nieuw leven in te blazen. 

Door maandelijks een nieuwsbrief met interne nieuwtjes en weetjes te versturen, blijft iedere 

medewerker op de hoogte van het reilen en zeilen in onze winkel. 

 

* Nieuwsbrief donateurs 

Ook voor de donateurs is eind 2018 een nieuwbrief uitgebracht. Dit is opnieuw opgestart 

omdat er vanuit de donateurs veel betrokkenheid is naar de wereldwinkel. Vandaar de vraag 

om hen op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen binnen de wereldwinkel. Deze 

nieuwsbrief komt op onregelmatige basis uit afhankelijk van lopende activiteiten en plannen 

voor de toekomst.   

  

* Nadenken over locatie wereldwinkel 

Vanwege verschillende wensen ten gunste van de wereldwinkel die er onder de medewerkers 

leven, is er overleg geweest over het huidige pand waar we huizen. Kunnen dergelijke wensen 

(als meer verkoopoppervlakte en een frisse uitstraling) daar gerealiseerd worden, of komt een 

en ander in een ander pand in het centrum beter tot zijn recht. Na een uitgebreide 

inventarisatie van eventuele mogelijkheden hebben we ervoor gekozen om te onderzoeken 

naar wat er in en aan het huidige pand mogelijk is om de winkel te updaten naar een huisstijl 

die ook passend is binnen de Stichting Wereldwinkels Nederland. Een en ander zal in het 

2019 een vervolg krijgen. Zo zal er in ieder geval gestart worden met het aanpassen van de 

gevel. Het oude logobord zal worden vervangen door letters in de huisstijl van Stichting 

Wereldwinkels Nederland. Ondertussen lopen er aanvragen voor aanpassingen in de winkel.  

 

* Privacy wetgeving 

Vanwege de nieuwe Europese wetgeving op privacygegevens halverwege 2018, heeft ook de 

Wereldwinkel onderzocht welke aanpassingen er nodig zijn om aan deze wetgeving te 

voldoen en deze aanpassingen toegepast. De Stichting Wereldwinkels Nederland heeft hier 

handvatten voor gegeven. 

 

 

Jaarlijks medewerkersuitje 

Elk jaar wordt er door de coördinatiegroep en het bestuur voor alle medewerkers een 

gezamenlijke activiteit georganiseerd. Zo zijn we eens met z’n allen op een gezellige en 

ontspannende manier bij elkaar. Afgelopen jaar zijn we samen in de bus naar Culemborg 

gegaan. Hier huizen verschillende fairtrade importeurs bij elkaar onder één dak in Fair Plaza. 

We kregen uitleg van een importeur over hoe een en ander werkt rondom het proces van 

inkoop, waarbij een boeiende film werd getoond. Verder hebben we er heerlijk met elkaar 
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geluncht. Daarna konden we vrij rondlopen door de hallen, rondkijken en in gesprek gaan met 

importeurs. Het was een interessante en gezellige dag. 

 

 

Werkgroep Fairtrade Gemeente Meppel 

Ook in 2018 werd onze Wereldwinkel vertegenwoordigd in de Werkgroep 

Fairtrade Meppel.   

Helaas dit jaar alleen door Jelly Koot, omdat na het vertrek van Dieuwke 

Frijda nog niemand binnen de Wereldwinkel bereid is gevonden deze taak 

over te nemen.  

In samenwerking met de werkgroep hebben we weer meegedaan aan een 

aantal activiteiten 

om Fairtrade te promoten. Dit zijn 

activiteiten als aanwezig zijn met een 

kraam op de minimarkt tijdens de 

jaarlijkse fiets4daagse, op ludieke 

wijze deelnemen aan de jaarlijkse 

grote optocht op de laatste 

Donderdag-Meppel-Dag en het laten 

afdrukken van een Fairtrade recept in 

het wijkblad van de Oosterboer. Een 

bijzondere vermelding verdient dat 

we dit jaar als Wereldwinkel en 

Werkgroep samen een team gevormd hebben om mee te doen aan de Samenloop voor Hoop. 

We hebben niet alleen gelopen maar ook samen geld ingezameld door mee te helpen aan de 

organisatie van een Fairtrade / biologisch ontbijt voor deelnemers.  

Daarnaast is Roelof Prij nog steeds een enthousiast ambassadeur namens de Werkgroep 

Fairtrade Meppel. Hij heeft zich in die hoedanigheid onder andere bezig gehouden met het 

bewuster maken van kinderen en jongeren, door een les i.c.m. lunchpakket te verzorgen op 

een basisschool en jongeren te begeleiden bij het project Young Impact. 
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Verslag Coördinatiegroep 

 
Er ligt weer een wereldwinkel jaar achter ons.  

Een jaar waarin nogal wat medewerkers zijn vertrokken, maar ook nieuwe medewerkers 

zijn begonnen. In januari stonden er 27 medewerkers op de lijst en in december 25 .We 

hebben in december wel twee nieuwe medewerkers ingewerkt, die vanaf januari op de lijst 

staan.   

In totaal zijn er vijf mensen vertrokken om verschillende reden, het behalen van de leeftijd- 

grens, of om gezondheid klachten, of gewoon omdat ze iets ander gingen doen.  

Vanuit de coördinatiegroep is er ook iemand vertrokken, waardoor wij op zoek moesten naar 

een nieuw lid voor onze groep. Dat is gelukkig wel gelukt en vanaf januari zijn we weer 

compleet.  

We hebben ook weer veel gesprekken gevoerd en mensen ingewerkt, en aan het eind van het 

jaar was het rooster weer bijna compleet.  

In januari kregen alle medewerkers een pakketje, als dank voor hun inzet.  

Ook hebben we samen met het bestuur (dit jaar voor het eerst sinds hele lange tijd: TWEE)  

medewerkersavonden georganiseerd, in april een inpak avond m.m.v. Wereldwinkels 

Nederland, en in september een zang workshop m.m.v. Maud Stevers; beide avonden waren 

zeer geslaagd.  

In november en december zijn we weer bij alle medewerkers langs geweest voor een 

belevingsgesprek.   

Verder hebben we alle jarigen een kaartje gestuurd en de mensen die ziek waren kregen ook 

een kaartje, of we gingen bij hen langs met een attentie.  

We verzorgden ook het pakketje voor de fam. De Graaf, dat ze in december kregen, als dank 

voor het bewaren van de sleutel.  

Tenslotte deden we ook de huishoudelijke taken zoals de was en de boodschappen.  

  

De coördinatie:  

Woup, Ingrid en Yvonne 

 

 

Verslag Productgroep 

 
Voor het jaarverslag van de Productgroep nemen wij u bij de hand om aan de hand van de 10 

handen van de 5 leden van de productgroep te vertellen wat wij doen.   

 

Wat deden deze 10 handen in 2018 of wat deden ze niet.  

  

Inkoop  

Ze brachten ons via het stuur van de auto naar Culemborg. Daar namen ze veel producten ter 

hand om met behulp van ogen en andere zintuigen te bedenken of we ze gingen inkopen.   

 Als de producten dan in de winkel arriveerden werd alles uitgepakt, nagekeken, geprijsd en 

waar nodig in de kassa gezet met nieuwe of aangepaste prijzen  

  

In de winkel   

 Maakten onze handen , de etalages, tafels en vitrines zo aantrekkelijk mogelijk om klanten te 

bewegen om al die mooie spullen te kopen.  

  

In het magazijn  

Zetten onze handen zo overzichtelijk mogelijk neer wat niet meteen in de winkel kon.  
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Behalve in Culemborg werden onze handen gebruikt om via webshops in te kopen  

Zoals daar zijn Fairgreen Concepts, voornamelijk food, Barbosa, voornamelijk Tony 

Chocolonely. Cerro Azul, Centrum Mondiaal, Fair Forward, Kazuri sieraden, Sjaal met 

verhaal en Mooi Vilt, wat ook weer uitgepakt en winkelklaar moest  worden  gemaakt.  

  

Onze handen maakten Maandaanbiedingen voor Food en Non Food die elke maand weer 

zichtbaar moesten worden gemaakt in de 

winkel.  

  

Onze handen hielpen met het  jaarlijkse  

Balansen en soms met de gevolgen 

daarvan.  

   

Onze handen hadden veel werk met de 

Donderdag-Meppel-dagen , de 

Kerstmarkten, de kerstpakketten en de 

verkopen elders, zoals Fairtrade dagen. 

Kramen werden ingericht en daar ging het 

nodige selecteren, lijsten maken en sjouwen aan voor / achteraf.( gelukkig hoefden onze 

handen dat niet allemaal alleen te doen).  

  

Soms moesten onze handen ook repareren.  

  

Onze handen zijn er natuurlijk ook om zelf te verkopen in de winkel. Ze telden geld, 

bedienden  de kassa, pakten  mooi in enz.   

Soms deden ze iets niet (schoonmaakrooster) maar daar is een verklaring voor. Als onze 

handen bezig zijn met de verkoop in de winkel doen ze altijd dingen daarnaast zoals 

verplaatsen, aanvullen, rechthangen enz. Gelukkig is er altijd een andere medewerker die er 

wel aan denkt dat er ook schoonmaak taken zijn.  

  

Wat niet per se met onze handen te maken had is onze Teambuilding dag die ons o.a. bracht 

naar de Wereldwinkel in Leeuwarden waar we ideeën opdeden en vragen konden stellen waar 

wij dan wel weer iets mee konden doen.  

  

 

 

Zoals uit bovenstaande blijkt wapperen de handen van de productgroep  praktisch altijd als ze 

in dienst van de Wereldwinkel zijn.   

 

Debora, Elly, Jos, Judit en  Yvonne  
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Donateur worden? 
Draagt u de wereldwinkel in Meppel ook een warm hart toe? Wilt u onze stichting jaarlijks 

financieel ondersteunen? Word dan donateur! Wij zijn blij met elke vorm van financiële steun, 

als donateur steunt u ons met een donatie van minimaal € 12,50 per jaar. Als dank voor uw 

donateur-zijn ontvangt u een enkele keer per jaar een nieuwsbrief omtrent het reilen en zeilen 

van onze organisatie. En u ontvangt een donateurskaart, waarmee u met 10% korting artikelen 

in onze winkel koopt. 

 

Bent u geïnteresseerd? 

U kunt een mail sturen naar info@wereldwinkelmeppel.nl  

Vermeld uw naam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats. En vermeld het bedrag van 

de donatie die u wilt doen.  

Even langskomen in de winkel kan natuurlijk ook! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene winkelinformatie 
Wereldwinkel Meppel 
Woldstraat 35 

7941 LE Meppel  

0522-262823  

info@wereldwinkelmeppel.nl 

www.wereldwinkelmeppel.nl  

Openingstijden                             

Maandag   13.30 - 17.30 uur                                                                  

Dinsdag t/m vrijdag    9.30 - 17.30 uur                                                          

Zaterdag   10.00 - 17.00 uur 

mailto:info@wereldwinkelmeppel.nl
mailto:info@wereldwinkelmeppel.nl

