
Wereldwinkel Medemblik 

Jaarverslag 2021 

 

Het bestuur van Wereldwinkel Medemblik brengt hierbij verslag uit over de activiteiten in het jaar 

2021. We gaan hierbij vooral in op het reilen en zeilen van de winkel. Het financieel verslag wordt 

apart van dit verslag gemaakt. 

 

Door de lockdowns in het begin en aan het eind van het jaar is de winkel gesloten geweest. Als alleen 

gekeken wordt naar de maanden waarop de wereldwinkel open is geweest, dan was de omzet 

vergelijkbaar met die van 2020. We hebben geen verlies geleden, maar konden helaas ook niets 

schenken aan een goed doel. 

 

Door de gunstige ligging en het brede aanbod heeft Wereldwinkel Medemblik zich tot ‘de 

cadeauwinkel van Medemblik’ ontwikkeld, zowel voor Medemblikkers als voor bezoekers van daar 

buiten. Veel toeristen weten de weg naar de winkel te vinden.  

 

We danken onze vele medewerkers die zich in hun vrije tijd voor onze wereldwinkel hebben ingezet 

om fairtrade zichtbaar en tastbaar te maken. En daarmee onze producenten aan de andere kant van 

de wereld een beter leven te geven. 

 

 

Doelstelling 

Fairtrade producten verkopen uit ontwikkelingsgebieden betekent dat: 

• De producent een eerlijke prijs voor zijn producten krijgt, waardoor armoede wordt 

bestreden, kinderen naar school kunnen en toegang wordt verkregen  tot gezondheidszorg. 

• De productie op een verantwoorde wijze geschiedt, zonder kinderarbeid, met gelijke rechten 

voor vrouwen en met respect voor het milieu. 

• De producenten geholpen worden met productontwikkeling en marketing. 

• Er sprake is van een langdurige relatie tussen importeur en producent. 

Wereldwinkel Medemblik koopt haar producten zoveel mogelijk in bij gecertificeerde importeurs in 

Culemborg en bij enkele onafhankelijke importeurs, zoals ‘Mira de moeders geuren’, El Puente. 

 

Organisatie 

Stichtingsbestuur 

Wereldwinkel Medemblik is een stichting met een autonoom bestuur dat zelf het beleid kan 

vormgeven. 

Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit: 

• Jacob Miedema, voorzitter 

• Anneke van Gent, secretaris 

• Harry Nederstigt, penningmeester 

• Marga Mens, coördinator inkoop en coördinator medewerkers 

 

Overleg 

Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 20 januari, 3 maart, 14 april, 26 mei, 21 juli, 23 augustus, 6 

oktober, 8 december. 



Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de wereldwinkel op een regionaal overleg van 

wereldwinkels in de regio Noordholland. Dit overleg heeft in verband met corona drie maal 

plaatsgevonden, op 7 mei, 9 augustus en 1 november. Daarnaast hebben de inkopers van deze 

winkels met elkaar overlegd op 13 november. 

 

Bijeenkomsten 

Er is 1 fysieke bijeenkomst voor de vrijwilligers geweest, op 22 september. De overige bijeenkomsten 

hadden geen doorgang vanwege corona. Na elke bestuursvergadering is er een verslag naar alle 

vrijwilligers gestuurd. 

Omdat vanaf 1 juli de WBTR ingaat, hebben we ons huishoudelijk reglement uitgebreid en opnieuw 

vastgelegd. Vooral Harry heeft daar veel werk aan gehad. 

We hebben eindelijk een afvalpas, om ons vuil aan te kunnen bieden bij de vuilcontainer op het 

Achterom. Dat zijn we als winkel verplicht. Matthé Blank brengt het vuil elke 14 dagen weg. 

Harry heeft diverse pogingen gedaan om in aanmerking te komen voor overheidssteun of 

ondernemerssteun ten gevolge van de sluiting door corona. We komen nergens voor in aanmerking, 

tot nu toe.  

Vanaf november doen we mee aan de ‘winkelen in Medemblik-app’. Klanten kunnen d.m.v. die app 

deelnemen aan een spaarsysteem waarmee korting gekregen wordt. Milena Drbojan verzorgt de 

content voor de app en voor Facebook. 

We deden mee aan de kerstpakkettenactie van de Mevo en hebben daar aardig aan verdiend. Goed 

ter compensatie van de sluiting rond Kerst. 

Er zijn nieuwe posters gemaakt voor in het stoepbord. Stagiaires van het Horizoncollege hebben er 

iets moois van gemaakt! 

Omdat we dit jaar weer geen vrijwilligersmiddag konden organiseren vanwege corona, hebben we 

mooie kerstpakketten voor onze vrijwilligers thuisbezorgd. 

 

Onderneming 

De inkoop van non-food wordt gedaan door Marga Mens en Ineke IJzerman. Marijke Hoogendijk 

doet de inkoop food, wierook en geuren.  Ria Bot doet de inkoop kaarten. Bep Kraaijvanger en Vera 

Copier doen de kleding-inkoop. 

Voor het prijzen van de artikelen en de invoering van de artikelen in de kassa-administratie is een 

speciaal team gevormd, bestaande uit Marga Mens, Sander Peter, Sonja de Lange en Mireille Bakker. 

Helaas zijn Mireille en Sonja gestopt vanwege hun werk. 

 

Vestiging 

Wereldwinkel Medemblik is gevestigd op een toplocatie middenin de winkelstraat van Medemblik. 

De winkel is geopend op maandag van 13.00 - 17.00 en dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur. 

Alleen in de periode rond Sinterklaas en Kerst zijn we op koopzondagen geopend. 
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