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Onze doelstellingen

Ons doel is
a. door de verkoop van eerlijke handelsproducten bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van de producenten
b. het bevorderen van activiteiten die veranderingen stimuleren in de wereldhandelsstructuren, voor een rechtvaardige
c. geen winst te maken.

Ons beleidsplan

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het inrichten - en in stand houden van een wereldwinkel waar eerlijke handelsproducten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsc. alle andere wettige middelen.

Ons beloningsbeleid

De Stichting Wereldwinkel Leeuwarden heeft medewerkers die bezoldigd of niet bezoldigd kunnen zijn.
Ten minste één medewerker wordt aangesteld als winkelcoördinator en heeft in beginsel een bezoldigde functie, tenzij
de financiële middelen van de stichting onvoldoende zijn.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) hebben recht op een vergoeding voor de uitvoering van relevante - en voor hun
taak noodzakelijk gemaakte kosten.

Ons activiteitenverslag

In 2019 zijn de volgende activiteiten verricht.
a. Medewerkers . In 2019 heeft het bestuur een nieuwe voorzitter aangesteld en is de aanstelling van de winkel coordinator voorgezet
voor onbepaalde tijd. Interesseren, boeien en zo duurzaam mogelijk binden van vrijwilligers voor de winkel blijft een aandachtspunt.
Hiertoe wordt samengewerkt met scholen, opleidingen, kranten en verschillende organisaties die bemiddelen bij aantrekken van
vrijwilligers.
b. Beleid.
Het bestuur heeft acties ondernomen om kosten te besparen. In overleg met de eigenaar is de huur met 20% verlaagd, deels
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als compensatie voor gedaalde huurtarieven sinds 2015 (in Leeuwarden) en deels als voorschot op vermindering van het gehuurde
oppervlak (kantoor en magazijnruimte) in de komende jaren. De aanstelling van de winkel coordinator is gewijzigd van 40 naar 32 uur
per week. Het deel van het eigen vermogen dat is belegd in het ASN-NOVIB Microkredietfonds laat een stabiele groei zien van 2 c. Financien.
3% per jaar. Dit fonds ondersteunt ondernemers in diverse landen met het ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid.
d. Operationeel. De winkel is 7 dagen per week en op koopavonden geopend. Voor de inkoop wordt in toenemende mate gebruik
gemaakt van fairtrade leveranciers uit Duitsland.

Ons financieel verslag

e. Samenwerking en communicatie. Er wordt samengewerkt met organisaties die actief zijn in het winkelgebied (binnenstad)
Leeuwarden. Daarnaast worden Leeuwarden Fairtrade gemeente en Fryslan Fairtrade provinsje ondersteund. Er zijn presentaties
verzorgd bij verschillende (maatschappelijke) organisaties over het doel en werk van de Wereldwinkel Leeuwarden. Communicatie met
klanten vindt plaats via de website en in toenemende mate via sociale media als Facebook, Instagram, Pinterest en overige digitale
en gedrukte media.
Resultaten 2019
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij bestuur.wereldwinkel.leeuwarden@gmail.com.
Winst en verliesrekening 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

145.349
92.213
53.136

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

32.897
32.316
9.600
-21.677

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

948
0
0
0
-20.729

Balans 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

18 maart 2020

31-12-2019
0
36.712
0
24
64.113
376
0
101.225

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

31-12-2019
93.031
0
0
2.398
5.796
0
101.225

