
 

Den Haag, 22 november 2011 

Betreft: voorbehouden recht tot opzegging lidmaatschap 

 

Geacht bestuur van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, 

 

Wij, winkels van District Holland Zuid West, hebben principiële bezwaren tegen de beleidskeuzes in de 

“Toekomstvisie Wereldwinkels en WAAR” van 17 oktober 2011, en in de onderliggende stukken, het 

rapport Koelewijn en de notitie “Samen ondernemend”, die eind 2010 is verschenen (en ongewijzigd 

opnieuw aan de leden wordt voorgelegd). Als dit voorstel verenigingsbeleid zou worden, passen we 

voor deze vereniging, zoals we al eerder binnen de vereniging hebben aangekondigd in het tien-

puntenplan van ons district. 

We delen u dan ook mee dat we ons - nu de Verenigingsraad van november waar de toekomstplannen 

geagendeerd zouden worden is uitgesteld tot januari 2012 – het recht voorbehouden om, als de 

besluitvorming eind januari niet aan bepaalde essentiële randvoorwaarden voldoet, ons lidmaatschap 

van de LVWW na deze vergadering met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 op te zeggen. 

Voor ons zijn de volgende punten, waar de plannen nu niet aan voldoen, essentieel (zie voor 

toelichting ook ons tien-puntenplan): 

1) De vereniging moet erkende leveranciers markttoegang blijven bieden via de winkels, en in geen 

enkel winkeltype leveranciers uitsluiten, zodat een langdurige handelsrelatie in stand kan blijven. 

2) De vereniging mag geen exploitatierisico’s lopen door zelf winkels te exploiteren of zelf in te kopen, 

wat ook betekent dat WAAR-winkels geen eigendom van de vereniging mogen worden 

3) De vereniging is en blijft opgericht voor de bevordering van Fairtrade, en niet voor het bevorderen 

van “duurzame” producten of voor het geld ophalen voor goede doelen (“trade not aid”): de regeling 

inzake randassortiment wordt niet versoepeld. 

4) In de vereniging hoort plaats te blijven voor alle Wereldwinkels: ook de niet-getransformeerde 

Wereldwinkels horen erbij evenals winkels die eerder de vereniging hebben verlaten maar werken aan 

dezelfde missie; er is geen rangorde in beter of slechter tussen verschillende winkeltypen binnen de 

vereniging. 

5) De ondersteuning en het bestuur van de vereniging zijn transparant naar de leden: in inzicht in 

financiële stromen en financiële verantwoording, in certificering van en afspraken met leveranciers, in 

succes maar ook falen van de kwaliteit van de dienstverlening en in de besluitvorming. 

6) Wie betaalt bepaalt: de zeggenschap in de vereniging is zo georganiseerd dat de leden ook in de 

praktijk verantwoordelijk zijn voor het beleid, en niet de ondersteuners of alleen een bepaalde 

selectieve groep winkels. 

7) Per direct zal de ondersteuning financieel op orde moeten worden gebracht met de reële 

budgettaire mogelijkheden. 

 

We schrijven deze brief met pijn in ons hart. We kiezen er niet voor om als individuele winkels verder 

te gaan, maar zullen indien nodig onze verantwoordelijkheid nemen en bouwen aan een nieuwe 

vereniging met de missie waarvoor onze oude landelijke vereniging ooit is opgericht en die winkels die 

LVWW hebben verlaten zal gaan ondersteunen zodat winkels ondersteund door kunnen gaan met het 

steeds beter werken aan onze gezamenlijke missie. Daar zullen we dan ook financieel in investeren, en 

daarbij zullen we maximaal inzetten op het benutten van elkaars expertise. 

Met vriendelijke groet, 

 

De besturen van de onderstaande winkels van district Holland-Zuid West: 

Delft 

’s Gravenzande 

Hoek van Holland 

Leidschendam / Voorburg 

Maasland 

Maassluis 

Monster 
Noordwijk 

Noordwijkerhout 

Nootdorp 

Oegstgeest 

Pijnacker 

Scheveningen 

Schipluiden 

Voorschoten 

Wassenaar 
Wateringen / Rijswijk 

Zoetermeer 

cc: Wereldwinkels in Nederland en erkende leveranciers 

 

P.S.: Als bekend heeft wereldwinkel Leiden gemeld het lidmaatschap per 1/1/2012 op te zeggen. 


