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Stichting Wereldwinkel Wateringen

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Herenstraat 98
2291 BK
Wateringen
0174-298420

Ons bestuur

A. van Alfen
E. Brinksma
Mw. H.C. Fijan
A.I. Kleijberg

Onze doelstelling

De Stichting Wereldwinkel Wateringen heeft tot doel de verkoop van producten uit de zogenoemde derde
wereldlanden teneinde met name de kleinere producenten in de gelegenheid te stellen door middel van
verkoop van hun producten hun levensstandaard op hoog te brengen.

Ons beleidsplan

De Stichting heeft de beschikking over een groot aantal vrijwilligers die de inkoop, verkoop van de producten
organiseren en in wisselende samenstelling in de winkel verkopen. Het beleid van de Stichting is er op gericht
de verkoop te verhogen en door middel van een positief financieel resultaat de verkooppunten uit te breiden en
reeds bestaande wereldwinkels behulpzaam te zijn bij de exploitatie.

Ons beloningsbeleid

Aangezien de Stichting uitsluitend werkt met vrijwilligers is er geen sprake van enige beloning. Uitsluitend de
aantoonbare uitgaven ten behoeve van de Stichting worden vergoed.

Ons activiteitenverslag

Dit jaar stond in het teken van het op niveau houden van de omzet door middel van nog kritischer inkopen dan
tevoren en met name door te trachten nieuwe producten aan te bieden. Echter zijn we hiervoor afhankelijk van
het aanbod van de bestaande leveranciers welke door de internationale organisatie erkend zijn.

8035 52 439

Ons financieel verslag
Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Variabele kosten
Brutomarge

73.570
50.414
23.156

Lasten
Directe kosten
Indirecte kosten
Bedrijfsresultaat

1.301
31.180
-9.325

Overige baten en lasten
Interest
Overige baten en lasten
Resultaat

20
3.626
-5.679

Balans per 31 december 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen belastingen
Overlopende activa
Totaal

29 februari 2020

31-12-2019 Passiva
40.266
21328
1.260
285.877
0
3.452
352.183

Algemene reserve
Crediteuren
Te betalen belastingen
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2019
349.959
624
1.600
0
352.183

