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Onze doelstelling

Bij de werelwinkel verkrijgbare producten zijn fairtrade dat is het perspectief van de wereldwinkel. Nastreven
van idealen met ondersteidende, eerlijk verhandelde, producten maken samen een mooiere wereld voor
iederen. Betrokken producten een eerlijke prijs voor hun waar krijgen en goede scholing en veilige
werkomstandigheden.

Ons beleidsplan

De Stichting heeft de beschikking over een groot aantal vrijwilligers die de inkoop, verkoop van de producten
organiseren en in wisselende samenstelling in de winkel verkopen. Het beleid van de Stichting is er op gericht
de verkoop te verhogen en door middel van een positief financieel resultaat de verkooppunten uit te breiden
en reeds bestaande wereldwinkels behulpzaam te zijn bij de exploitatie.

Ons beloningsbeleid

Aangezien de Stichting uitsluitend werkt met vrijwilligers is er geen sprake van enige beloning. Uitsluitend de
aantoonbare uitgaven ten behoeve van de Stichting worden vergoed. Een keer per 2 jaar als blijk van
waardering het vrijwilligersetentje.

Ons activiteitenverslag

In 2019 zijn de volgende activiteiten verricht. Het gehele jaar was de winkel geopend. Er werd deelgenomen
aan activiteiten van de winkeliersvereniging van het winkelcentrum. Elke maand werd via facebook en de
website de aanbieding van de maand in beeld gebracht.

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

113.515
57.333
56.182

1.132
45.028
12.713
-2.691

0
2.745
31
85

Balans 2015
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

10 november 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019
163
19.547
3.158
0
65.225
0

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
Overlopende passiva
88.093 Totaal

31-12-2019
86.991
0
217
885
88.093

