Voorbeeld

Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel NORG
Wereldwinkel NORG
0079,94,710

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

De Brinkhof, Brink 1
9331AA
Norg
592612233
greet.joosten@kpnmail.nl
www.wereldwinkelnorg.nl

Ons bestuur

MJM Terpstra-van der Kallen
GC Joosten-Schipper
L Venema
Mw. J. Posthumus
Mw. J. Heetkamp

Onze doelstelling

Onze stichting heeft tot doel die sociaal-politieke herstructurering te bevorderen, die nodig is om tot een rechtvaardiger
(wereld)samenleving te komen.

Ons beleidsplan

Het stimuleren en activeren van de plaatselijke bevolking tot het verlenen van steun en medewerking aan acties en
bewegingen die een vooruitstrevend en welbewust beleid willen voeren in de richting van een rechtvaardiger samenleving
Het vestigen en instandhouden van een wereldwinkel in Norg
Het geven van voorlichting over zaken die van belang zijn voor het doel
Het (doen) sistribueren van goederen, die van belang zijn voor het doel
Het voeren van acties, al dan niet in samenwerking met gelijkgerichte groepen

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel NORG is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel NORG vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2017 zijn o.a. de volgende activiteiten verricht.
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Ook stonden we enkele malen op markten en/of evenementen
Onze website wordt doorlopend onderhouden

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2017
Een uitgebreid verslag is beschikbaar of kan worden opgevraag bijonze penningmeester: lvenemanorg@home.nl
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Staat van baten en lasten 2017
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

8.850
5.800
3.050

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

300
500
3.000
-750

Balans 2017
Activa
Vaste activa
Voorraden
Liquide middelen
Totaal
Datum opgave

31-12-2017 Passiva
550 Eigen vermogen
10.200
8.350 Nog te betalen
Vooruitbetaald
19.100 Totaal
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