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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. Sedert deze tijd gaat de
omzet en het winkelbezoek weer omhoog.
De nieuwe locatie alsmede een geheel nieuwe inrichting wordt uiterst positief ontvangen
door veel nieuwe klanten. Afgelopen zomer hebben we de presentatie aan de buitenzijde
van de wenskaarten aangepakt. De nieuwe grote parasol met platenbak is een aanwinst
voor de wenskaarten molen. De verkoop van de wenskaarten steeg hierdoor flink.
Het tv-presentatie scherm tegen de achterwand in de winkel wordt met enige regelmaat
ververst, zodat de klanten op de hoogte blijven van onze artikelen.
In september 2020 hebben wij onze website aangepast waardoor de Fair Trade Shop beter
vindbaar is op internet en ook facebook wordt actief bijgehouden.
Helaas is ook de Fair Trade Shop door het Covid-19 virus getroffen. Half maart 2020 is de
winkel op slot gegaan en begin mei 2020 zijn wij voorzichtig weer opengegaan.
Op 15 december 2020 is door de overheid wederom besloten dat alle niet essentiële winkels
weer moesten sluiten, dus de Fair Trade Shop ook.
Op moment van schrijven van dit verslag (18-01-2021) is deze maatregel verlengd tot 9
februari 2021.
Gelukkig heeft de Fair Trade Shop in het voorjaar van 2020 gebruik kunnen maken van de
overheidssteun ten bedrage van € 4.000,-.

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.
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.
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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.
De omzet uit verkoop bedroeg in 2020 € 27.500,- exclusief btw. In 2019 was dit € 35.000,-.
De lagere omzet is geheel te wijten aan de winkelsluitingen als gevolg van de Covid-19
maatregelen door de overheid.
De inkoopwaarde is hierdoor ook gedaald van € 18.700,- in 2019 naar € 14.700,- in 2020.
De bruto winst bedroeg in 2020 € 12.800,- en in 2019 € 16.300,-.
Het bedrijfsresultaat was in 2020 € 3.000,- negatief en in 2019 € 3.700,- negatief.
Door de tegemoetkoming van de overheid van € 4.000,- en sponsoring door Rabo
ClubSupport bedraag het positief saldo over geheel 2020 € 1.100,-.
Na een paar jaar van verlies is het bestuur verheugd weer zwarte cijfers te kunnen schrijven.
De maandelijkse huur is de grootste kostenpost. Gezien de ligging van de winkel (A1 locatie)
zijn wij van mening dat deze heel redelijk is. De verhuurder i.c. Spitters Vastgoed heeft per 01
januari 2021 de huur wederom voor 3 jaar vastgezet.

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. Het afgelopen
jaar zijn deze activiteiten niet doorgegaan in verband met de Covid-19 maatregelen.
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