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Ons bestuur

J. (Jelle) Jong de
A.i J. de Jong
N. (Nel) Brul

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. 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

Wereldwinkel Sneek 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 Sneek vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

voorzitter
penningmeester
secretaris

Ons activiteitenverslag In 2020 zijn de volgende activiteiten verricht.
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel zoveel mogelijk open gehad. En natuurlijk gesloten voor een periode door de Corona Maatregelen
We hebben verder lessen eerlijke handel / Fair Trade verzorgd op diverse basisscholen in onze gemeente.
De gemeente SWF is sinds 2015 Fair Trade Gemeente. Wereldwinkel Sneek is actief in de werkgroep.
Een uitgebreid verslag is beschikbaar op onze website www. wereldwinkelsneek.nl
of kan opgevraagd worden bij wereldwinkelsneek@gmail.com
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2020
Een uitgebreid verslag is beschikbaar op onze website www. wereldwinkelsneek.nl
of kan opgevraagd worden bij wereldwinkelsneek@gmail.com
Staat van baten en lasten 2020
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

42.996
31.181
11.815

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

241
10.346
4.044
-2.816

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

0
1.150
4.000
289
2.623

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

31-12-2020
34.039
9.178
0
57
12.586
305
320
56.485

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

30 april 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

WN-ANBI-gegevenssjabloon Wereldwinkel Sneek 30-04-2021

31-12-2020
42.220
2.687
0
11.237
341
0
56.485

