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Wereldwinkel Wolvega

Ons bestuur

J.B.(Jochem )van den Akker
H.J.(Herre) Maatman
A.M.(Adrie) Venema-Rijpkema
K.C.(Klarie) van der Vegt-Meijer
G.H.(Ginie) van der Hoogen

Onze doelstelling

Ons doel is:
a. het bevorderen in Wolvega en omstreken van die maatschappelijke herstructurering die nodig is om tot een
rechtvaardiger samenleving te komen, en
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons beleidsplan

Wij trachten ons doel te verwezenlijken door het stimuleren en in stand houden van een wereldwinkel voor de
verkoop van eerlijke handelsproducten en door het voorlichten en verstrekken van informatie over eerlijke
handel, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Wolvega 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
Wolvega vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag In 2019 zijn de volgende activiteiten verricht:
In het najaar van 2019 is de winkel 2 weken dicht geweest. De winkel heeft toen een complete metamorfose
ondergaan, en is van boven tot onder aangepakt. Alle wanden zijn strak gemaakt en bekleed,de layout
gewijzigd, alles is opnieuw geschilderd in frisse moderne kleuren, een nieuwe vloer, verlichting, verwarming en
interieur, kortom alles is aangepast.
Voor verschillende bedrijven en
instellingen zijn kerstpakketten verzorgd. Daarnaast hebben we met een kraam op diverse markten en fairs
gestaan.
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2019
Inlichtingen over dit verslag kan worden ingewonnen bij ons bestuur (bestuur@wereldwinkelwolvega.nl)

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

59.890
40.546
19.344

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.763
17.615
6.326
-6.360

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

-956
315
2.185
3.299
-1.517

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

Datum opgave

30 juni 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019 Passiva
16.762 Eigen vermogen
22.973 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
2.613 Crediteuren
2.244
1.653 Te betalen OB
793 Overlopende passiva
47.038 Totaal

31-12-2019
7.920
37.523
1.595
0
47.038

