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Stichting Wereldwinkel GO4FAIR Ten Boer
Wereldwinkel Ten Boer
850167486

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website

Koopmansplein 9
9791 MD
Ten Boer
050 - 3023322
wereldwinkelgo4fair@gmail.com
www.wereldwinkelgroningerland.nl

Ons bestuur

H. (Henk) Boels
M. (Marianne) Meester
M. (Emma) van der Hoek

Onze doelstelling

Door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de
producenten. Veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen, die nodig zijn om te komen tot een
rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is er op gericht om a. een winkel in te richten en in stand te houden om fairtrade producten te
verkopen en b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over fairtrade,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Medewerkers noch bestuurders ontvangen een vergoeding. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden.

Ons activiteitenverslag

Door corona is de winkel vele maanden geheel of gedeeltelijk gesloten geweest, eerst vanaf 15 maart, en later
nogmaals vanaf 15 december.

Ons financieel verslag

Onderstaand de cijfers over 2020, een uitgebreid verslag kan via de mail worden opgevraagd via de e-mail

voorzitter
coördinator
secretaris

Staat van baten en lasten 2020
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Rente
Andere bijzondere baten en lasten

€ 8.188,81
€ 5.480,56
€ 2.708,25

€ 0,00
€ 2.333,31€ 2.406,44€ 2.031,50-

€ 304,00
€ 0,01
€ 232,53
€ 1.494,96-

Resultaat
Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

10-06-2021

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 150305, vs 4

31-12-2020 Passiva
€ 0,00 Eigen vermogen
€ 7.542,55 Vreemd vermogen
Cadeaubonnen in omloop
€ 109,40 Crediteuren
€ 1.316,05 Te betalen OB
€ 371,22 Overlopende passiva
€ 9.339,22 Totaal

31-12-2020
€ 4.992,59
€ 4.000,00
€ 0,00
€ 268,63
€ 0,00
€ 78,00
€ 9.339,22

