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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. Deze nieuwe locatie alsmede een geheel nieuwe
inrichting wordt uiterst positief ontvangen door veel nieuwe klanten.
Ook het begin van 2021 zijn alle ondernemers geraakt door de Covid-19 en moesten ook wij
onze winkel half december 2020 sluiten tot half maart 2021.
Gelukkig is ons team van vrijwilligers nagenoeg gezond gebleven.
Ons team van vrijwilligers bestaat uit 20 dames, die elke dag klaar staan in onze winkel.
Elke dag staan 4 dames in de winkel om de klanten te woord te staan en onze mooie
artikelen aan te prijzen en te verkopen.
De bezetting is ’s-morgens 2 dames vanaf 10 uur en deze worden om 2 uur ’s-middags
afgelost door 2 andere dames.
Met enige regelmaat, gemiddeld om de 6 weken, gaan enkele dames richting Culemborg
om aldaar bij Fair Plaza en andere leveranciers inkopen te doen. De gekochte artikelen
worden meestal direct meegenomen zodat deze in dezelfde week al in de winkel staan. Ook
wordt er 2 tot 3 keer per jaar naar Utrecht gegaan voor inkoop van met name sieraden.

Standpunten
Aard / doelstelling van de activiteiten:
Verkoop van producten gemaakt in ontwikkelingslanden in de meest uitgebreide zins des
woords waarbij een faire inkoopprijs wordt gegeven aan de producenten uit deze landen.
De vereniging is opgericht op 25 juni 1979 middels een notariële akte.
Het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel is 13023983 en RSIN-nummer
802956749.
De Fair Trade Shop Weert is vanaf 01 januari 2008 omzetbelastingplichtig en is niet
vennootschapsbelastingplichtig.
Door inkoop bij fair trade handelaren kunnen wij grotendeels voldoen aan onze missie om de
producenten in de derde wereld te ondersteunen in een beter bestaan en leefomgeving.
Onze leveranciers kopen hun producten meestal lokaal in bij producenten uit o.a. India,
Nepal, Mexico, Zimbabwe, Burkina Faso, Indonesië, Thailand, Tunesië en Zuid-Afrika.

Medewerkers en bestuur
Zoals eerder aangegeven werken wij met circa 20 vrijwilligers, voornamelijk dames. Iedereen
heeft een of meerdere taken zoals inkoop, etaleren, onderhoud en zitting in het bestuur.
Het bestuur bestaat uit 4 vrijwilligers waaronder een voorzitter, secretaris/penningmeester en
andere bestuursleden.
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 2021 € 31.315,- exclusief btw. In 2020 was dit € 27.538,-.
Ondanks dat we meer dan 2 ½ maand begin 2021 zijn dicht geweest, hebben we toch een
mooie hogere omzet weten te behalen.
De inkoopwaarde is hierdoor ook gestegen van € 14.712,- in 2020 naar € 17.075,- in 2021.
De bruto winst bedroeg in 2021 € 14.240,- en in 2020 € 12.826,-.
Het bedrijfsresultaat was in 2021 € 576,- negatief en in 2019 € 3.031,- negatief.
In 2020 hebben veel ondernemers en ook wij, een tegemoetkoming van de overheid
ontvangen van € 4.000,-. Deze bijdrage is in 2021 achterwege gebleven.
Desondanks kunnen we ook in 2021 positief afsluiten met een resultaat van € 1.001,- mede
door extra baten.
Het bestuur heeft in overleg met de leden besloten dit bedrag als Reservering op te nemen in
de balans om projecten in de derdewereldlanden hiermede te kunnen ondersteunen.
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 de Covid-19 maatregelen zijn veel activiteiten in 2021 afgelast of op een laag pitje
gezet. We vertrouwen erop dat dit in 2022 beter gaat.
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