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Ons bestuur

Frances Heijmans
Leo Geldof
Trienek Mantel
Gurie Karels
Agaat van Amsterdam
Meindert Schaap

Onze doelstelling

Ons doel is:
a. Het bevorderen van eerlijke handel ten
behoeve
b
van van kleine producenten in ontwikkelingslanden, die zelfstandig
(nog) geen toegang hebben tot wereldhandelsstromen:
b. Die kleine producenten mede daardoor in staat stellen een
menswaardig
menswaardig
bestaan
bestaan
(inclusief
(incl. Voldoende
voldoende scholing
scholing en
en opleiding)
opleiding)
op te bouwen voor henzelf en hun omgeving:
c. Mensen bewust maken van het belang van deze doelen.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht:
a. Het uitoefenen van een wereldwinkel:
b. Het verkopen van, en informatie geven , over goederen die van belang zijn voor de in onze doelstelling genoemde
doelen;
c. Het instand houden en zo mogelijk uitbreiden van landen en producteninformatie;
d. Het geven van publiciteit via alle daarvoor (nagenoeg) kosteloos beschikbare zijnde kanalen over haar activiteiten en doelen.
e. het opzetten van acties.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Purmerend is een vrijwilligersorganisatie.
a. Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
b. Alle medewerkers, inclusief de bestuursleden, kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van onze wereldwinkel
vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

voorzitter
secretaris
1-ste penningmeester
2-de penningmeester
vrijwilligersbeleid
lid

Ons activiteiten verslag In 2018 hebben wij de volgende activiteiten verricht:
a. Gedurende het hele jaar hebben wij onze winkel open gehad;
b. Het maken en verkopen van kerstpakketten aan diverse bedrijen en instellingen;
c. Deelname aan enkele straat -en regioactiviteiten;

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2018.
Staat van baten en lasten 2018
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

102.440
60.249
42.191

Lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.876
10.253
13.696
15.366

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

-368
12
-4.500
10.510

Balans 2018
Activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2018
11.295
33.448
5.500
71.924
0
575
122.742

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

21 november 2019
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31-12-2018
118.854
0
0
1.704
2.184
122.742

