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JAARVERSLAG 2020 VERENIGING WERELDWINKEL LEERDAM  
 
Bijzonder jaar 
2020 is een bijzonder jaar geweest. In maart tijdens de eerste coronagolf besloten we om de 
winkel beperkt open te stellen voor klanten, die hun bestelling via de nieuwe webwinkel 
kwamen ophalen. Begin juni hebben we met beperkte bezetting de openingstijden gewijzigd 
in 10 tot 17 uur. Het bestuur is zeer aangenaam verrast geweest over het enthousiasme en 
de betrokkenheid die alle vrijwilligers hebben getoond. Helaas zijn we vanaf 15 december 
wederom gedwongen tot sluiting over te gaan. 
 
Omschrijving 
De ‘Vereniging Wereldwinkel Leerdam’ is op 17 maart 1982 opgericht. Sinds februari 2019 
zijn we aangesloten bij de stichting Wereldwinkels Nederland. 
De Wereldwinkel Leerdam is een bijzondere cadeauwinkel, waar zowel authentieke als 
moderne producten uit ontwikkelingslanden worden verkocht door enthousiaste vrijwilligers. 
Deze artikelen zijn afkomstig van eerlijke handel. Eerlijke handel staat voor een 
gelijkwaardige manier van handel drijven, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. 
Het streven van de Wereldwinkels is om bij te dragen aan een beter leven voor de makers 
van de verkochte artikelen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op 
ontwikkeling. 
Deze doelstelling sluit aan bij het millenniumdoel 8: ‘meer eerlijke handel, schuldverlichting 
en hulp’. Dit thema wordt ook ondersteund door het initiatief ‘Millenniumgemeente Leerdam’. 
De Wereldwinkel heeft een eigen website: www.wereldwinkelleerdam.nl en is ook actief op 
Facebook https://www.facebook.com/wereldwinkelleerdam 
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat op 1 januari 2021 uit de volgende personen: 
Voorzitter – Wim de Jong 
Secretaris – Ina van der Zee 
Penningmeester - Cees Roth 
Coördinator Inkoop – Ester van Bezooijen 
Coördinator Bedrijven en Vrienden – Mary Vinckers  
Coördinator PR – Annie Bruggeman 
Coördinator Vrijwilligers – Marry van der Haar  
De coördinatoren vertegenwoordigen de deelnemers van de betreffende werkgroep.  
 
Erelid 
Medeoprichtster mevrouw Wil Kars 
 
Vrijwilligers 
Mutaties 
De Wereldwinkel Leerdam wordt geheel gerund door vrijwilligers. In 2020 zijn er geen 
vrijwilligers bij gekomen en heeft niemand ons verlaten. 
 Eind 2020 telt de Wereldwinkel 32 vrijwilligers. Een prachtig aantal, waar we trots op zijn, 
maar nieuwe vrijwilligers zijn nog altijd welkom. 
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Activiteiten 
Naast de winkeldiensten verrichten de vrijwilligers allerlei andere werkzaamheden, zoals 
bestuurslidmaatschap, het verzorgen van de inkoop, etaleren, public relations activiteiten, 
verzorgen kerstpakketten, bijwonen van belangrijke bijeenkomsten, bezetting van 
marktkramen, verzorgen van het interieur van de winkel en het begeleiden van 
maatschappelijke stagiaires. 
 
Vergaderingen 
In 2020 heeft een fysieke vergadering voor alle vrijwilligers plaats gevonden. Deze 
vergadering vond plaats in de Bethelkerk te Leerdam. 
Het bestuur kwam zeven keer bijeen. (Fysiek in de Bethelkerk en virtueel via Skype) 
 
Vrienden van de Wereldwinkel (donateurs) 
In 2020 hebben we van onze vrienden en donateurs een bijdrage mogen ontvangen voor het 
totale bedrag van € 3.500,-. Wij zijn hier zeer blij mee. 
 
Inkoop 
De inkoop van de Wereldwinkel Leerdam wordt verzorgd door een drietal teams. Volgens 
een vooraf bekend rooster wordt er maandelijks inkopen gedaan. Zo kunnen andere 
vrijwilligers intekenen om het inkoopteam te vergezellen. Door dit systeem zijn er vaker 
nieuwe artikelen in de winkel en heeft iedere vrijwilliger invloed op de variatie van de 
ingekochte artikelen. Daarnaast kunnen klanten geïnformeerd worden over welke producten 
zoal te verkrijgen zijn, omdat niet alles in de winkel aangeboden wordt. Tevens is duidelijk 
wanneer de bestellingen van klanten verwacht kunnen worden. 
 
Public Relations 
De public relations werd in 2020 door een wisselend team van vrijwilligers verzorgd. Door de 
Coronamaatregelen zijn er dit jaar weinig activiteiten geweest ; 
Er zijn geen koopzondagen en markten geweest 
 
Externe etalages 
In de hal van de Bethelkerk van Leerdam mag een vitrine het gehele jaar door ingericht 
worden door de Wereldwinkel. Deze vitrine is een aantal malen van nieuwe producten 
voorzien. 
 
Facebook 
Regelmatig zijn er berichten en foto’s op Facebook geplaatst. 
Het adres hiervan is https://www.facebook.com/wereldwinkelleerdam. 
 
 
Fonteintjes 
 De activiteiten van de ondernemers van de Fonteinstraat zijn van harte ondersteund. 
Er is voor en met de ondernemers van de Fonteinstraat een promotiefilm voor op Facebook 
gemaakt. 
Vanuit de LOV is er een actie georganiseerd waarbij de bevolking werd opgeroepen om bij 
de plaatselijke ondernemers te kopen.  
Aan beide acties hebben we actief meegedaan. 
 
Maatschappelijke stage 
Bij het Vrijwilligersinformatiepunt Leerdam is alle informatie over het aanbod voor 
maatschappelijke stages van de Wereldwinkel bekend. Als uitgangspunt hebben wij 
geformuleerd dat wij graag leerlingen van de middelbare scholen de gelegenheid willen 
bieden bij ons stage te lopen. Een aantal leerlingen hebben een stage bij ons gedaan. 
Vanwege de Coronamaatregelen ligt het stageprogramma momenteel stil. 
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Kerstpakketten 
De Wereldwinkel levert ook met veel plezier en zorg kerstpakketten 
In 2020 zijn aan drie afnemers kerstpakketten geleverd. 
Dit zijn: 
Diaconie Kerk aan de Linge 
Interim-Management & Organisatieadvies BV 
Julianaschool Leerdam 
De gemeente Vijfheerenlanden heeft dit jaar aan haar relaties bonnen uitgedeeld, die ook bij 
de Wereldwinkel kunnen worden besteed. 
Gezien de huidige omstandigheden zijn wij toch blij, dat deze ondernemers aan ons hebben 
gedacht. Voor komend jaar hopend op betere tijden. 
 
 
Jaaromzet 
In 2020 is een totale jaaromzet gerealiseerd van € 28.000,- (excl. btw). Dit is een daling van 
bijna  € 10.000,- ten opzichte van 2019. Wij hebben het financiële jaar 2020 mede door gulle 
donaties die het verschil in verkoop compenseerde positief af kunnen sluiten met een 
resultaat van € 2.750. 


