Jaarverslag Wereldwinkel Ganesha 2015
Algemeen
In 2015 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Twee regiovergaderingen bijgewoond, een keer de
districtsvergadering.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur een duidelijke onderlinge taakverdeling kunnen realiseren na
het aantreden van drie nieuwe bestuursleden. Het gezamenlijk doel, meer omzet om de continuïteit
en het voortbestaan van de Wereldwinkel te realiseren, zorgt voor structuur binnen het bestuur en
binnen de winkel. Zo is een begin gemaakt met gezamenlijke inkoopvergaderingen en is er wekelijks
een bestuurslid een dagdeel in de winkel.
Er zijn een aantal koopzondagen geweest waar de Wereldwinkel aan mee heeft gedaan. Klaas
Kuipers van Cerro Azul heeft de winkel bezocht en heeft de aandacht weten te vestigen op bewust
inkopen, ook bij kleinere inkooppunten. Het bestuur en Hanny Brouwer hebben de open dag van
Cerro Azul bezocht. We hebben hier zeer interessante leveranciers ontmoet en leuke ideeën op
gedaan.
Jan van Rijn en Petra Freriks zijn gestart met het vullen van een nieuwe website.
Ten aanzien van het winkelpand zijn we met de verhuurder een nieuw contract overeengekomen
voor drie jaar met een wederzijdse opzegtermijn van 4 maand. Wederzijds onder voorwaarden, wat
inhoudt dat er een passende oplossing moet komen voor beide partijen.
Inrichting
De foodgroep heeft een eigen tafel bij de kassa gekregen. De Wereldwinkel in Hengelo is bezocht.
Helaas hebben we geen gebruik kunnen maken van alternatieve etalages. Wel was onze etalage
regelmatig een plaatje voor het oog.
Fairtradegemeente
We hebben veel tijd en energie in gestoken om van Hellendoorn een Fairtradegemeente te maken.
Het is dan ook super dat er in 2015 een aparte stichting met een werkgroep is gerealiseerd, die zich
hierop gaat richten.
Vrijwilligers
We hebben in 2015 ook nieuwe vrijwilligers in de winkel mogen verwelkomen; Jenny Scholten,
Rineke Titsing, Kim Buitink-Jansen, Yara Youssef, Ineke Mondeel, Kristel Kroes en Anja Besten. In het
bestuur zijn aangetreden Alex Fransen, Bas Hoogsteder en Raymond Krukkert.
Ook zijn er vrijwilligers gestopt, namelijk Elly Kok , Trees Wagemans, Marita Wispels en Maria
Simons. Dit jaar zijn er geen stagiairs geweest.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd via een gemeentelijke verzekering. Voor de bestuursaansprakelijkheid
is een aparte verzekering afgesloten.

De vrijwilligersbedankavond in december in de Bendien Smithof was zeer geslaagd. Zwanike van den
Brink en Bas Hoogsteder hadden voor een heerlijke maaltijd gezorgd en Herman Kampman heeft
prachtig verteld en een streektaalquiz gehouden.
Ook is er in november een waarderingsavond geweest waar alle vrijwilligers met 40% korting nonfood producten konden kopen onder het genot van een hapje en een drankje.
Pr & communicatie
Tijdens NL Doet heeft de keuken een grondige opknapbeurt gekregen. Er staat nog een openstaande
beursvloerdeal met Akro open. Dit bedrijf wil een keuken plaatsten als er een geschikte keuken
beschikbaar komt.
Als tegenprestatie bij een beursvloerdeal heeft de Wereldwinkel een High Tea verzorgd voor
bewoners van de Parallel.
De vriendenpas is komen te vervallen. Er is een alternatieve waarderingsstructuur uitgewerkt voor
vrijwilligers en ambassadeurs van de Wereldwinkel.
De facebookpagina groeit gestaag en heeft nu 212 vrienden. Er is ook het afgelopen jaar bewust
gekozen om nog niet te adverteren en het geld voor PR op een andere manieren te in te zetten.
De nieuwsbrief is 12 x digitaal verstuurd. De inhoud hiervan wordt ook op facebook geplaatst. De
Verderkijker is het afgelopen jaar alleen nog digitaal verschenen.
De wereldwinkel heeft aan diverse acties gedaan en op markten gestaan:
Nachtmarkt
Beleef de Lente op 4 april
2e paasdag bij Buitencentrum/IVN
Schapenmarkt in Hellendoorn
Parijse markt
Huiskamer, kraam tijdens presentatie Fairtradegemeente
Chocolaatjes uitgedeeld tijdens de volkskerstzang
Missie Vrede ontwikkelingshulp op de Rietslenke
Koopzondagen
Biddag en dankdag
World Fairtrade Day
Financieel
Het financieel jaarverslag is een aparte bijlage verwerkt. Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief
resultaat van € 3.614,-.

