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Onze doelstelling

De doelstelling van Wereldwinkels Nederland is het bevorderen van eerlijke handel (fair trade),
primair door het ondersteunen en faciliteren van wereldwinkels.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een dienstenpakket in te richten en in stand te houden ter ondersteuning en faciliteren van wereldwinkels
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en
wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkels Nederland is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkels
Nederland vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Na de start in 2012, met basisdiensten zoals huistijl en gegarandeerde landelijke cadeaubonnen, is nadien het
dienstenpakket verder uitgebreid. De algemene nieuwsbrief en de deelnemersnieuwsbrief zijn vaste waarden
geworden, zo ook de medewerkersnieuwsbrief met achtergrondinformatie over fair trade. Het systeem voor de
beoordeling van fair trade importeurs is uitontwikkeld. In 2020 zijn 10 beoordelingen uitgevoerd. Door corona zijn
wereldwinkels in 2020 beperkt open geweest, navenant is ook beperkt gebruik gemaakt van de diensten. Door
corona is er ook geen fysieke deelnemersbijeenkomst georganiseerd. Op 31 december 2020 zijn er 87
deelnemende wereldwinkels.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2020

voorzitter
secretaris
penningmeester

Staat van baten en lasten 2020
Baten
Deelnemersbijdragen
Bijdragen diensten
Overige baten
Totaal baten

32.311
1.170
1
33.482

Lasten
Kosten diensten
Afschrijvingskosten
Overige organisatielasten
Totaal lasten

11.954
4.470
8.924
25.348

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

0
0
0
8.134

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Leningen u/g
Beleggingen
Liquide middelen
Debiteuren
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

20 maart 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2020 Passiva
8.940 Eigen vermogen
Vreemd vermogen
14.000 Investeringsfonds
50.000
331.994 Cadeaubonnen in omloop
8.228 Crediteuren
0 Te betalen OB
1 Overlopende passiva
413.163 Totaal

31-12-2020
75.145
0
92.278
240.280
2.072
3.288
100
413.163

