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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

Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Wij hebben 6x deel genomen aan markten, daarnaast ter gelegenheid van ons 26 jarig bestaan een
proeverij met fairtrade producten uit de winkel gehouden. Palletverkoop, kunstnijverheid op pallets uitgestald, 50% korting. Overgebleven kunstnijverheid
cadeau gegeven aan een instelling tbv gezellige avond en/of sinterklaascadeautjes voor minder bedeelden. In het zorgcentrum en het Ontmoetingshuis in Vries
staat we een vitrine opgesteld waar onzekunstnijverheid uitgestald staat. Het Brughoes in Tynaarlo, een bakkerswinkel mede gerund door mensen met een
beperking, verkoopt ook foodproducten door onze winkel geleverd.Voor onze medewerkers hebben wij 3x een bijeenkomst georganiseerd, waarvan1x een uitje.
Het bestuur heeft voor de vrijwilligers een maaltijd bereid met zoveel mogelijk producten uit de winkel. Klanten worden via de website, facebook en twitter op de
hoogte gehouden van onze activiteiten enspeciale aanbiedingen zijn er voor klanten van wie we een e-mailadreshebben. Elke maand is er voor alle klanten een
maandaanbieding, een product wordt met korting verkocht. Wereldwinkel Vries moet begin 2018 verhuizen naar een ander pand. Druk bezig met voorbereiding.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2017

Staat van baten en lasten 2017
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

21.822
19.578
2.244

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

0
1.500
2.062
-1.318

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

11
0
500
0
-807

Balans 2017
Activa
Vaste activa
Voorraden inkoopwaarde
Lange termijn vorderingen
Debiteuren 1)
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

28 januari 2018

1) Inkomsten en uitgaven gedaan in 2018 zijn verwerkt in cijfers 2017
Bedragen incl. btw
ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

31-12-2017
800
7.434
0
0
10.305
0
0
18.539

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren 1)
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2017
18.058
0
0
0
481
0
18.539

