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Yvonne Niezen

Onze doelstelling

De doelstelling van Wereldwinkel Zuidhorn ‘Fair van Ver’ is het bevorderen van eerlijke handel (Fair Trade). Dit
gebeurt door betere (faire) handelsvoorwaarden aan te bieden en door de rechten van producenten (uit nietwesterse landen) te beschermen.
Verder draagt Fair Trade bij aan sociale gelijkheid en economische zekerheid. Onze winkel is inzamelpunt voor
de Stichting Baby Hope. Stichting Baby Hope zamelt ongebruikte kraammaterialen in voor kraamprojecten in
Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Het doel is het verhogen van de hygiëne tijdens en na de bevalling
waardoor zowel moeder als kind een grotere kans op overleven hebben en daardoor meer kans op een
gezonde toekomst!

Ons beleidsplan

Ons beleid is a. een winkel in te richten en in stand te houden waar Fair Trade producten worden verkocht; b.
Inzamelen van kraammaterialen voor Stichting Baby Hope,waardoor zowel moeder als kind in niet-westerse
landen een grotere kans op overleven hebben.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Zuidhorn is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door
hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk
gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Zuidhorn vergoed krijgen, onder overlegging van de
brondocumenten.
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Ons activiteitenverslag Gedurende het hele jaar 2019 hadden wij genoeg enthousiaste vrijwilligers die de winkel met plezier en
motivatie open hielden. Ook binnen het bestuur waren de mensen gemotiveerd. De afdeling inkoop wist steeds
nieuwe leuke spullen in te kopen. De grootste omzet hebben wij in de Sinterklaas en Kerstperiode. We
verkopen 'dopplers'. Van elke verkochte doppler gaat 1 euro naar een project in Nepal. Ook stonden we op
markten in derregio en in Zuidhorn bijv. tijdens 'Kom in de Kom' en Koningsdag 2019.
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2019. De daling in de winkelverkoop heeft zich in lichte mate in 2019 voortgezet. Ook
het boekjaar 2019 sloten we hierdoor af met een exploitatie tekort. De vaste kosten van de winkel (huur,
energie, bankkosten, gemeentelijke lasten) bleven gelijk maar drukken een zware stempel op de rekening. Er
wordt goed gelet op punten waar bezuinigd kan worden. Toch is er regelmatig een tekort dat aangevuld moet
worden uit de spaarrekening.
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

36.842
26.865
9.977

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

93
14.468
3.079
-7.663

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

17
635

-7.011

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

Datum opgave

21 oktober 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019
0
15.472
0
1.636
25.289
0
2.132
44.529

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Bestemming reserves
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2019
7.652
0
0
0
36.200
448
229
44.529

