Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel
Wereldwinkel Berlicum Gestel
810576272

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Centuurweg 4
5271 AS
Sint- Michielsgelstel
073-5516748
wereldwinkelgestel@gmail.com
www.berlicum.wereldwinkels.nl

Ons bestuur

Vacature
M.J.W. Buiter - van der Knaap
A.M. Kremers - van Tienen
G.A.P.M. Neutkens
C.H.M. Bax - Janssen

Onze doelstelling

Ons doel is:
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. twee winkels 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

Wereldwinkel Berlicum / Sint-Michielsgestel 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 Wereldwinkel Berlicum - Sint-Michielsgestel
vergoed krijgen, onder overlegging van de betreffende uitgavenbonnen.
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Ons activiteitenverslag In 2020 zijn de volgende activiteiten verricht.
In 2020 hebben we i.v.m. corona niet zoveel acties gehad als de afgelopen jaren, daar onze winkels verscheidene maanden gesloten zijn
geweest.
Wel hebben we in de periode van 5 september t/m 17 oktober activiteiten gehad in de Weredwinkel Berlicum i.v.m. het 50 jarig bestaan van
de Wereldwinkel Berlicum. Hierbij hadden we 3 Goede Doelen Acties, waarbij het publiek gewezen werd op het bestaan van de Wereldwinkel
en haar doelstellingen.
Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2020,
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

44.125
31.067
13.058

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

59
6.983
8.379
-2.363

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

379
13
-1.971

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

12 april 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

31-12-2020
0
19.119
0
0
44.983
0
839
64.941

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

31-12-2020
62.523
0
0
231
1.092
1.095
64.941

