Invulblad

Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Derde Wereldwinkel Borculo
Wereldwinkel Borculo
816663063

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Muraltplein 33
7271 AT
Borculo
0545-481337
henhschuurman@gmail.com
nvt
nvt
nvt

Ons bestuur

D.J. Schuurman-Duitshof
Mia ten Thije-Grijzen
H Janssen- Eijkelboom
W. Schoolderman
M. Assink

Onze doelstelling

a. Het vestigen, instandhouden en exploiteren van een of meer wereldwinkels
b. Het geven van voorlichting en informatie aan de bevolking van Borculo en omstreken omtrent het doel van de stichting
c. Het doen vervaardigen, importeren en distribueren van goederen die van belang zxijn voor het bereiken van het doel
d. Alle andere wettige middelen die bevordelijk zijn voor het breiken van het doel

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Borculo 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 Borculo vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2017 zijn de volgende activiteiten verricht.
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Ook stonden we op feestmarkten en op een kerstmarkt
We hebben verder informatie gegeven aan leerlingen van basisscholen

voorzitter
secretaris/penningmeester
lid
lid
lid

Een uitgebreid verslag is beschikbaar en kan opgevraagd worden bij de secretaris

Ons financieel verslag

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

10.834
7.937
2.897

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

0
1.720
1.687
-510

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

-753

0
-1.263

Balans 2017
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

31-12-2017
0
6.504
0
176
11.322
0
207
18.209

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

1-7-2018

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 140701, vs 2

2017 Wereldwinkel Borculo.xls

31-12-2017
18.137
0
0
0
72
18.209

