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Ons bestuur

Bea Reuver
Hetty Zoun
Mieke Versluis

Onze doelstelling

Wij stellen ons tot doel om op basis van menselijke solidariteit, ongeacht politieke en godsdienstige overtuiging te werken
aan verbetering van de leefsituatie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden en te werken aan bewustwording van de
derde-wereldproblematiek bij de plaatselijke bevolking

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

Alle medewerkers (inclusief bestuursleden) van de Wereldwinkel Eefde werken op vrijwillige basis en ontvangen geen
beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Wereldwinkel.

Ons activiteitenverslag

Het jaar 2019 heeft bij ons in het teken gestaan van Marketing. Met behulp van experts van de Sesamacademie hebben we
een Marketingplan gemaakt met het doel meer (jongere) klanten aan te trekken. We hebben onze relatie met omliggende
ondernemers versterkt door een regelmatig overlegstructuur met hen te initieren. We hebben gezamenlijk een
Kerstspektakel voor inwoners van Eefde e.o. georganiseerd en zijn volop bezig met een gezamenlijke voorjaarsspektakel.
Onze reguliere activiteiten als verkopen in de Winkel, bijwonen van kerst-, streek- en warenmarkten hebben we
gecontinueerd en daarnaast gaan we meer aan de slag met reclame maken in de omliggende dorpen. Een terugkomende
activiteit is het zoeken naar een penningmeester. We hebben meer de publiciteit gezocht met o.a. intensivering van Social

Ons financieel verslag

Een volledig verslag kan opgevraagd worden bij de penningmeester via
penningmeester@wereldwinkeleefde.nl

0093.52.521.

voorzitter/penningmeester a.i.
secretaris
winkelcoordinator

Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

30.591
23.344
7.247

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.099
6.003
3.550
-3.405

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

-259

-3.664

Balans 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

28 mei 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019 Passiva
470 Eigen vermogen
8.816 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
222 Crediteuren
18.255
Te betalen OB
774 Overlopende passiva
28.537 Totaal

31-12-2019
26.192

575

1.770
28.537

