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Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Vereniging Weeldwinkel Amersfoort
Wereldwinkel Amersfoort
8009.29.044

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Kamperbinnenpoort 1
3811 AL
Amersfoort
033-4657428
wwamersfoort@planet.nl
www.wwamersfoort.nl

Ons bestuur

A M (Ria) Meijer
A (Annemarie) Waanders
D (Dity) Kamminga
FFM (Felice) de Haan-Elschot
A (Gonny) Koman-Snijders
IMG (Inge) Verweijen-Nederveen
C (Cassandra) Borgelt

Onze doelstelling

a. mensen in ontwikkelingslanden te steunen in hun streven naar een eerlijke, rechtvaardige verdeling van land,
voedsel, inkomen en en macht, om hun sociaal-economische omstandigheden te verbeteren;
b. het bevorderen van milieuvriendelijke productiewijzen van consumptiegoederen;
c. het bevorderen van de bewustwording van de bevolking in de regio Amersfoort van deze mondiale
problematiek.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en
wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Amersfoort 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 Amersfoort vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.
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Ons activiteitenverslag In 2017 was de winkel het gehele jaar open.
Er zijn activiteiten ontplooid i.v.m. de Fairtrade week.
Wereldwinkel Amersfoort is aanwezig geweest met een stand op de Kerstmarkt van Dierentuin Amersfoort.
Ook hebben wij deelgenomen aan de Groene Dag in Amersfoort.

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

110.548
74.501
36.047

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.586
33.642
10.316
-10.497

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

-67
-10.564

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

Datum opgave

1 februari 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2017
305
42.175
10.095
1.210
96.594
3.835
154.214

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

31-12-2017
149.801
245
385
1.973
1.810
154.214

