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Wereldwinkel Varsseveld
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Kerkplein 12
7051 CZ
Varsseveld
0315 230563
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www.wereldwinkelvarsseveld.nl
wereldwinkelvarsseveld

Ons bestuur

I. Hofs
R. de Boer
H. Wisselink
J. Lam
A. Wisselink
V. Ruijs

Onze doelstelling

Door de verkoop van fairtrade producten bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van onze producenten. Het
meewerken aan de bewustwording van onze inwoners ten aanzien van de problematiek van ontwikkelingslanden.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht om onze winkel in stand te houden en hier fairtrade- en duurzame producten te verkopen. Tevens
verstrekken wij informatie over fairtrade, producenten en duurzaamheid.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Varsseveld is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Het bestuur kan mogelijk anders
beslissen.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van onze winkel vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2020 zijn, in verband met COVID-19, onze winkeltijden aangepast aan de landelijke regelgeving. 2 x geheel
gesloten, deels geopend tot normale openingstijden. Er zijn geen activiteiten georganiseerd, we hebben ook niet
aan activiteiten deelgenomen.

805690906

voorzitter a.i.
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Ons financieel verslag

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

43.514
28.514
15.000

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.524
9.155
5.152
-1.831

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

1.029
500
123
-179

Balans 20250
Activa
Vaste activa
Financiele activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

8 juni 2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2020 Passiva
1.112 Eigen vermogen
11.703
23.892 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
255 Crediteuren
42.312 Uit gegeven eigen bonnen
Te betalen OB
Overlopende passiva
79.274 Totaal

31-12-2020
77.376

251
1.436
134
77
79.274

