Statutaire naam

Stichting Wereldwinkel Zoeterwoude

Ook bekend als

Wereldwinkel Zoeterwoude

RSIN/Fiscaal nummer

8087.90.766

Ons adres

Dorpsstraat 13-15

Postcode

2381EK

Plaats

Zoeterwoude

Telefoon

071-7851878

E-mail

wereldwinkelzoeterwoude@live.nl

Website
Facebook

wereldwinkel zoeterwoude

Twitter
Ons bestuur

Onze doelstelling

I. Windmeijer

voorzitter

M. Zekveld

secretaris

H.G.H. de Haas - van Rooijen

penningmeester

M.H.A. van Leeuwen - Zandbergen

lid

A. Groen in 't Wout

lid

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade produkten 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 wereldsamenlevening.

Ons beleidsplan

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

Ons beloningsbeleid

Werelwinkel Zoeterwoude 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 Zoeterwoude
vergoed krijgen, onder overlegging van de documenten.

Ons activiteitenverslag

Door de Coronacrisis is de winkel vanaf april niet of slechts gedeeltelijk open geweest. De lentemarkt die op fairtrade dag georganiseerd
zou worden kon door de maatregelen geen doorgang vinden. De verkoop van kaarsen in diverse kerken moest ook worden gecanceld.
Voordat op 15 december een lock down werd afgekondigd hebben we nog een kleine kerstmarkt georganiseerd op het plein.
Met subsidie van Fonds 1818 hebben we marktkramen kunnen aanschaffen.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2020
Staat van baten en lasten 2020
Baten
Omzet

18.508

Inkoopwaarde van de omzet

12.320

Brutomarge

6.188

Lasten
Personeelslasten

1.032

Huisvestingskosten

3.174

Overige kosten

2.895

Bedrijfsresultaat

-913

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties

3.000

Andere bijzondere baten en lasten

7

Resultaat

2.094

Balans 2020
Activa

31-12-2020 Passiva

Vaste activa

2.342 Eigen vermogen

Voorraden

8.097 Vreemd vermogen

Lange termijn vorderingen

6.434 Lange termijn schulden

Debiteuren

959 Crediteuren

Liquide middelen

Te betalen OB

Overlopende activa

902 Overlopende passiva

Totaal

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 150305, vs 4

62.063
16
28

49.951

Te ontvangen OB

Datum opgave

31-12-2020

68.685 Totaal

11-5-2021

478
6.100
68.685

