Jaaroverzicht Wereldwinkel Vlaardingen 2017
Verkoop door markten en stands:
 Fairtrade week met koffie reclame. ((6 - 13 mei) en op zaterdag 13 mei
aandacht voor Moederdag i.s.m. winkeliersvereniging Hoogstraatjes.
Jammer dat het slecht weer was
 Stand in de basisschool "De Singel"op woensdag 7 juni. Als afsluiting van
het project Milieu.
 Rondje Ambacht met een stand in de Bethelkerk 9 en 10 juni
 24 juni Loggerfestival met een kraampje bij de winkel
 9 september Kunstmarkt in de Windwijzer
 9 september Nazomeren op de Hoogstraat
 Niet meegedaan aan de Oogstmarkt 16 september wegens het slechte
weer
 Stand op de ideële markt bij de festiviteiten van de Callenburgstraat
 24 september Walk of Peace met een afsluiting in de Windwijzer met een
stand van de Wereldwinkel o.a.
Men had na deze wandeling weinig belangstelling.
 Fairtrade week (28 okt.- 4 nov.) met de actie: elke klant krijgt die week
een lootje en maakt kans op een verrassing
 Zaterdag 9 december kerstmarkt rondom de Grote Kerk
 Kleine kerstmarkt op 16 december in de passage van het Zonnehuis
 Een kerstmarktje in kerkcentrum Holy na het Zingen bij de Kerstboom op
zaterdag 23 december 's avonds
 Elke 1e zondag van d maand stands in de kerken (Bethelkerk, Lucaskerk en
Holy Centrum), regelmatig stands in de Rehobothkerk en de Pax Christi
 Verkoop in het Zonnehuis in de zomermaanden en van 23 oktober 2017 - 15
januari 2018
 Verkoop van kerstpakketten
PR
 Advertenties in Groot Vlaardingen in november en december en een
advertentie voor de Fairtrade week in mei
 Advertentie in programmaboekje Windwijzer
 Nieuws op facebook
 Website.
 Scholen project over geloven/geestelijke stromingen: bezoek aan
kerkgebouw in Holy van jongeren van VOS met informatie van o.a.
Wereldwinkel op 18,19 en 20 december
Samenwerking met
 Wereldwinkel Schiedam met 1 keer per jaar overleg. Eventueel afspreken
over de inkoop van bepaalde producten en verkoop van elkaars producten
(winkeldochters)
 Winkelvereniging Hoogstraatjes
 Stichting Voetjes van de Vloer
 Fairtrade werkgroep Vlaardingen

