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Onze doelstelling
a. door de verkoop van FairTradeproducten bijdragen aan de verbetering van
de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om
te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.
Ons beleidsplan
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fairtrade producten
worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fairtrade,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.
Ons beloningsbeleid
Wereldwinkel Vries is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en
medewerkers ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte
werkzaamheden. Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk
gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Vries vergoed krijgen, onder
overlegging van de kassabonnen, rekeningen.

•

Ons activiteitenverslag
Vanwege de covid 19 pandemie is het ook dit jaar een moeilijk jaar geweest. We
hebben de winkel verschillende periodes moeten sluiten en zodra de mogelijkheid
zich voordeed weer geopend.. Begonnen met een aantal dagdelen per week en
uitgebreid tot hele dagen. Voorzorgsmaatregelen getroffen zoals voorgeschreven
door het RIVM. We hebben de klanten de mogelijkheid geboden bestellingen te doen,
die gebracht konden worden of opgehaald in de winkel.
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Voor onze medewerkers konden wij in de zomer weer eens een bijeenkomst
organiseren bij café “Onder de Linden” in Vries. .
November was een feestmaand omdat de winkel 30 jaar bestond. De burgemeester
van Tynaarlo opende de feestmaand door overhandiging van een grote bos bloemen
en cadeau aan de vrijwilligster van het eerste uur. Voor klanten gold de hele maand
30% korting op kunstnijverheidsproducten. De maand werd afgesloten met een
gezellige middag met hapjes en drankjes voor de vrijwilligers.
In onze winkel kunnen levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.
Het Brughoes in Tynaarlo, een bakkerswinkel mede gerund door mensen met een
beperking, verkoopt ook foodproducten en wat kunstnijverheid door onze winkel
geleverd.
Bij de Natuurplaats Noordsche Veld van Staatsbosbeheer hebben we een
verkooppunt voor kunstnijverheid ingericht in het horecapaviljoen.
Klanten worden via de website, facebook en twitter op de hoogte gehouden van onze
activiteiten en elke week een speciale aanbieding voor klanten van wie we een emailadres hebben. Elke maand is er voor alle klanten een maandaanbieding, een
kunstnijverheidsproduct wordt met korting verkocht.

