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Ons bestuur

Carien Bolijn
Marijke Brakman
Karien van Veggel
Pierre Bastens

Onze doelstelling

De missie van Stichting Wereldwinkel Oostburg is het bevorderen van eerlijke handel, voornamelijk door de
exploitatie van een winkel in fairtrade producten.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht om:
a. een winkel in te exploiteren waar fairtrade producten, zowel food als non-food, worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fairtrade, het verhaal achter de producten,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Stichting Wereldwinkel Oostburg is een organisatie van vrijwilligers.
Bestuursleden en andere medewerkers ontvangen geen beloning voor de door werkzaamheden die zij voor Wereldwinkel Oostburg
verrichten.
Kosten gemaakt ten behoeve van werkzaamheden voor Wereldwinkel Oostburg, zoals reiskosten voor de inkoop, kunnen door de
medewerkers gedeclareerd worden.

Ons activiteitenverslag

Medewerkers
> De werkgroep had gemiddeld 14 leden waarvan 10 vrijwillgers actief in de verkoop wat erg weinig is om alle 11 dagdelen dat de
winkel open is te bezetten. Het is erg moeilijk om het team voldoende uit te breiden; er vertrekken ieder jaar door o.a. ziekte, werk
en verhuizing ongeveer even veel vrijwilligers als er nieuwe bij komen.
Winkelinrichting
> De TL-verlichting en spotjes in de winkelruimte zijn vervangen door LED-verlichting en de plafondplaten werden vernieuwd.
Activiteiten
> Tijdens evenementen in het centrum van Oostburg heeft de Wereldwinkel deelgenomen met een kraam voor de deur.
> Er is een stempelkaart geïntroduceerd voor vaste klanten.
Publiciteit
> De nieuwsbrief is elke maand verzonden en op Facebook werden zeer regelmatig geplaatst. Daarnaast is een informatieflyer (A5formaat) over Wereldwinkel Oostburg gemaakt.
> De winkel is aangemeld als gratis tappunt voor kraanwater.
Voorlichting
> Door gebrek aan menskracht is er geen contact geweest met schoolklassen in de regio.
Vergaderingen
> De werkgroep kwam 5 keer bij elkaar, waarvan een gecombineerd met een gezellige teamactiviteit.
> Oostburg was in 2019 'roepende' winkel en organiseerde twee vergaderingen met collega-winkels uit Zeeland in Goes. Er zijn
nog 6 Wereldwinkels over in onze provincie.
Bijscholing
> In de winkel is een cursus etaleren gehouden voor een kleine groep.
> Helaas ging de regionale basiscursus Werken in de Wereldwinkel niet door.

Ons financieel verslag

Hieronder de belangrijkste cijfers uit de goedgekeurde jaarrekening 2019.
De volledige jaarrekening kan desgewenst opgevraagd worden via ons emailadres (wwoostburg@zeelandnet.nl).
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vice-voorzitter
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Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

49.341
33.592
15.749

1.337
6.600
7.575
237

0
0
0
237

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

Datum opgave

19 november 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019
19.918
27.061
825
0
16.826
0
0
64.630

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

31-12-2019
63.561
0
0
480
589
0
64.630

