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Stichting Wereldwinkel "Veur Elkenain"

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Nieuwstraat 4
9919 AZ
Loppersum
0596-573075
werelwinkel.loppersum@gmail.com
www.wereldwinkelgroningerland.nl

Ons bestuur

de heer F.M. Pot (voorzitter)
mevrouw M.A.C. Beukema-Juk (penningmeester)
mevrouw G.J. Weistra (secretaris)
mevrouw J. Gorter - van Klaarbergen (lid)
mevrouw A.W. Boerema (lid)

Onze doelstelling

Het bevorderen van solidariteit op sociaal, politiek en economisch terrein om mee te helpen te komen tot een
rechtvaardiger verdeling van kennis, macht en inkomen in derde-wereldlanden.

Ons beleidsplan

1. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht. 2. het verstrekken
van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en
wereldhandelsstructuren. 3. bijdragen aan een grotere bekendheid van fair trade en fair trade produkten. 4. het
ontsteunen van landelijke acties en / of reclamecampagnes. 5. het ondersteunen van acties opgezet door onze

Ons beloningsbeleid

Wereledwinkel Veur Elkenain is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de
door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijke
gemaakte kosten ten behoeve van de Wereldwinkel Veur Elkenain wel declareren.

NL0036339737

Ons activiteitenverslag In 2019 zijn de volgende werkzaamheden verricht: Gedurende het gehele jaar hebben wij onze winkel open
gehad. Daarnaast stonden wij ook een aantal keer op markten.

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

29.170
21.311
7.859

841
7.696
-464
-214

-214

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

31-12-2018 Passiva
46.241 Eigen vermogen
14.313 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
2.402 Crediteuren
61.455
Te betalen OB
Overlopende passiva
124.411 Totaal

31-12-2018
121.094

322
765
2.230
124.411

