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Algemeen
Sinds eind 2017 is de Fair Trade Shop Weert – de voormalige wereldwinkel – gevestigd aan de
Beekstraat 2a. Dit is een A1-locatie in de binnenstad van Weert. De oude locatie aan de
Hegstraat bood geen goed vooruitzicht op een hogere omzet om alle kosten te dekken.
Inmiddels zijn veel Wereldwinkels gesloten, zoals Roermond en Deurne.
De nieuwe locatie alsmede een geheel nieuwe inrichting wordt uiterst positief ontvangen
door veel nieuwe klanten. Door meer naar buiten te treden met onze wenskaarten
standaards en een zuil als “eyecatcher”, lokken we menige klant naar binnen.
Ook is in de winkel een presentatie scherm (tv) tegen de achterwand aangebracht, waarop
de nieuwe artikelen worden aan geprijsd en overige info wordt weergegeven.
De omzet in 2019 is licht gestegen ten opzichte van 2018. Door een flinke besparing op de
kosten is het verlies ook flink gedaald ten opzichte van 2018.

Standpunten
Met enige regelmaat gaat een groep van 3 dames inkopen doen in Culemborg. In deze
plaats is Fair Plaza gevestigd. Fair Plaza is sterk doordat er samengewerkt wordt. Elke exposant heeft
een eigen kracht en door deze verschillende krachten te bundelen, ontstaat een breed assortiment
aan producten die fair trade en duurzaam ontwikkeld zijn. Ook zijn er in Culemborg meerdere fair trade
groothandels, die hun krachten hebben gebundeld. Doordat deze bedrijven kort bij elkaar liggen,
kunnen wij efficiënt inkopen.

Medewerkers en bestuur
Wat is een Fair Trade Shop zonder actieve medewerkers? De Fair Trade Shop kan een beroep
doen op 20 tot 25 medewerkers. De meeste vrijwilligers zijn voornamelijk dames en zijn actief
in de verkoop. Er wordt gestreefd naar een winkel bezetting van 2 dames in de ochtenden
en 2 dames in de middagen.
Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op de site van goedbezigweert.nl (Punt
Welzijn) zijn wij actief hiernaar op zoek.
Het werk dat door de medewerkers gedaan wordt, is geheel op vrijwillige basis en dus wordt
niemand ervoor betaald. Wij geven alle vrijwilligers de vrijheid om gebruik te maken van de
fiscale aftrekmogelijkheden op de Inkomstenbelasting bij giften aan een ANBI-instelling.

Inkomsten en uitgaven
De Fair Trade Shop Weert geheel zelfstandig. Alle inkomsten worden door verkoop verkregen.
Naast deze bron kent de Fair Trade Shop alleen nog inkomsten door onder andere een steun
van de Rabobank via de jaarlijkse sponsoractie.
De verkoop van artikelen en cadeaubonnen zijn het belangrijkste deel van de inkomsten.
Het bezoek aan kerst- en nieuwjaar markten georganiseerd door Weerzzz.nl vielen in 2019
wat tegen, maar voor komend jaar willen wij deze omzet toch niet missen.
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Onze uitgaven zijn te lezen in het jaarverslag. Enkele belangrijke posten willen wij toch even
memoreren.
De maandelijkse huur is onze grootste kostenpost. Gezien de ligging van de winkel (A1
locatie) zijn wij van mening dat deze heel redelijk is. We hebben bij de verhuurder kunnen
bewerkstelligen dat de huur voor 3 jaar vast staat.

Samenwerking
Omdat we per 01 januari 2018 uit de landelijk vereniging van Wereldwinkels zijn gestapt zijn
wij geheel zelfstandig.
We zijn wel aangesloten bij het Centrummanagement van Weert en het winkeliersoverleg
van de Beekstraat.

Activiteiten
Door het Centrummanagement van Weert worden regelmatig festiviteiten georganiseerd in
de binnenstad van Weert. Waar mogelijk neemt de Fair Trade Shop hieraan deel.
Dat zijn o.a. de koopzondagen, braderie, wintersweert en late night shopping.
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