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Ons bestuur

Bea Reuver
Hetty Zoun
Diny Wendriks
Mieke Versluis
Jan van Neck

Onze doelstelling

Wij stellen ons tot doel om op basis van menselijke solidariteit, ongeacht politieke en godsdienstige overtuiging te werken
aan verbetering van de leefsituatie van de allerarmsten in ontwikkelingslanden en te werken aan bewustwording van de
derde-wereldproblematiek bij de plaatselijke bevolking

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Alle medewerkers (inclusief bestuursleden) van de Wereldwinkel Eefde werken op vrijwillige basis en ontvangen geen
beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Wereldwinkel.

Ons activiteitenverslag

Het jaar 2020 heeft bij ons net als bij de meeste ondernemeringen in het teken gestaan van Corona. De uitvoering van ons
Marketingplan van 2019 kwam hierdoor op een laag pitje te staan. De focus was gericht op overleven en wel op een
creatieve manier. We hebben in de eerste lockdown een bezorgservice opgezet waar gretig gebruik van gemaakt is. In
september hebben we na een zoektocht van 2,5 jaar een penningmeester en een financieel adviseur aangetrokken. Alle
medewerkers hebben zich vol overgave en enthousiasme zo goed mogelijk ingezet. Helaas hebben wij niet kunnen
voorkomen dat ons verlies ieder jaar meer wordt.Wij hebben dan ook besloten om in mei 2021 definitief onze deuren te
sluiten. Het bedrag wat we overhouden schenken we aan een goed fairtrade doel.

Ons financieel verslag

Een volledig verslag kan opgevraagd worden bij de penningmeester via
penningmeester@wereldwinkeleefde.nl

0093.52.521.

voorzitter/penningmeester a.i.
secretaris
penningmeester (vanaf sept)
winkelcoordinator
Financieel bestuursadviseur

Staat van baten en lasten 2020
Baten
Omzet
Brutowinst

22497
15.480
7.017

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat verlies

0
5.917
8.360
-7.260

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

-7.260

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

Datum opgave

6 maart 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2020
355
5.014
0
197
15.528

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
845 Overlopende passiva
21.939 Totaal

31-12-2020
21.297
0
675
-33
21.939

