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Stichting Wereldwinkel Wolvega en omstreken
Wereldwinkel Wolvega
8162 089 06

Ons adres
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Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Van Harenstraat 48
8471 JE
Wolvega
0561-611987
info@wereldwinkelwolvega.nl
www.wereldwinkel.nl
Wereldwinkel Wolvega

Ons bestuur

J.B.(Jochem )van den Akker
H.J.(Herre) Maatman
A.M.(Adrie) Venema-Rijpkema
K.C.(Klarie) van der Vegt-Meijer
G.H.(Ginie) van der Hoogen

Onze doelstelling

Ons doel is:
a. het bevorderen in Wolvega en omstreken van die maatschappelijke herstructurering die nodig is om tot een
rechtvaardiger samenleving te komen, en
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Ons beleidsplan

Wij trachten ons doel te verwezenlijken door het stimuleren en in stand houden van een wereldwinkel voor de
verkoop van eerlijke handelsproducten en door het voorlichten en verstrekken van informatie over eerlijke handel,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

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

Ons activiteitenverslag

De corona pandemie heeft in 2020 ook voor onze wereldwinkel grote gevolgen gehad.
Zo konden we een tijd lang niet open of zijn we alleen op dagdelen open geweest.
Tijdens de sluiting was er wel de mogelijkheid om artikelen te bestellen en ook te bezorgen.
Ook de andere activiteiten, zoals braderieén, festivals, kerstmarkten etc. konden geen doorgang
vinden met als gevolg dat de omzet een stuk lager is ten opzichte van vorige jaren.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2020

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

46.311
30.103
16.208

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.613
14.841
7.537
-7.783

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

-1.028
215
2.285
4.199
-2.112

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

Datum opgave

5 mei 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2020 Passiva
15.057 Eigen vermogen
25.840 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
917 Crediteuren
966
0 Te betalen OB
331 Overlopende passiva
43.111 Totaal

31-12-2020
5.808
36.255
786
262
43.111

