Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Oegstgeest

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Lange Voort 2j
2341 KA
Oegstgeest
071 5237600

Ons bestuur

Pety Kleijn
Bert Gerritsen
Marjo Dashorst
Leny Biervliet
Trinet Notenboom

Onze doelstelling

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

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 Oegstgeest 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 Oegstgeest vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2019 zijn de volgende activiteiten verricht.
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad.
We hebben in de loop van het jaar diverse acties gevoerd om de verkoop te bevorderen
Elke maand heeft er een redactioneel stukje in de Oegstgeester Courant gestaan.
Het bestuur is weer compleet en er is een aantal nieuwe medewerkers gevonden
We hebben een plan uitgevoerd om de verdeling van taken en functies binnen ons team aan te passen aan de huidige tijd.
We maken deel uit van de werkgroep Oegstgeest Fairtrade gemeente

Ons financieel verslag

Hieronder in het kort de cijfers over
2019
Een uitgebreid verslag kan worden opgevraagd bij admiwwinkel@outlook.com

Wereldwinkel Oegstgeest

803926066

wereldwinkeloegstgeest@outlook.com
www.wereldwinkeloegstgeest.nl

voorzitter
secretaris
penningmeester
medewerkercoördinator
lid

Staat van baten en lasten 2019
Baten

Omzet
Inkoopwaarde van de omzet

92.942
56.202

Brutomarge

36.740

Lasten

Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten

3.269
29.393
10.822

Bedrijfsresultaat

-6.744

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Resultaat

869
0
0
-5.875

Balans 2018
Activa

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

Datum opgave

11 mei 2020

31-12-2019 Passiva

420
22.897
0
0
93.057
0
3.575

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

119.949 Totaal

31-12-2019

123.836
0
0
2.763
0
-115
119.949

