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Onze doelstellingen

Ons doel is
a. door de verkoop van eerlijke handelsproducten bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van de producenten ervan;
b. het bevorderen van activiteiten die veranderingen stimuleren in de wereldhandelsstructuren, voor een rechtvaardige wereldsamenleving;
c. geen winst te maken.

Ons beleidsplan

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het inrichten - en in stand houden van een wereldwinkel waar eerlijke handelsproducten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandels-structuren;
c. alle andere wettige middelen.

Ons beloningsbeleid

De Stichting Wereldwinkel Leeuwarden heeft medewerkers die bezoldigd of niet bezoldigd kunnen zijn.
Ten minste één medewerker wordt aangesteld als verkoopleider en heeft in beginsel een bezoldigde functie, tenzij de
financiële middelen van de stichting onvoldoende zijn.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) hebben recht op een vergoeding voor de uitvoering van relevante - en voor hun taak
noodzakelijk gemaakte kosten.

Ons activiteitenverslag

In 2020 zijn de volgende activiteiten verricht.
a. Algemeen. In 2020 werd ook de Wereldwinkel Leeuwarden getroffen door de corona pandemie. Na een veelbelovende start sloot de
winkel in het kader van een nationale lock down. In de loop van mei kon de winkel weer geleidelijk, en onder voorwaarden worden
geopend. In de aanloop naar de feestdagen moest de winkel helaas opnieuw worden gesloten en deze sluiting heeft uiteindelijk tot ver in
het voorjaar van 2021 geduurd.
b. Medewerkers. Als gevolg van de corona sluiting konden de vrijwilligers een deel van het jaar niet aan de slag in de verkoop. Tijdens de
eerste lock down (maart-april 2020) hebben de vrijwilligers en verkoopleider uitvoerige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd. Uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen. In de perioden dat er weinig tot geen activiteit was in de winkel, heeft
het bestuur met regelmaat berichten en kleine attenties naar vrijwilligers gestuurd om het contact ' levend te houden'.
c. Beleid. Het bestuur heeft zich met name moeten inzetten voor de continuïteit van de Wereldwinkel Leeuwarden en is er dan ook relatief
weinig tijd en aandacht besteed aan beleidsmatige zaken voor de middellange en lange termijn.
d. Financiën. Om beter aan te sluiten op de doelstellingen, is besloten over te stappen van de ING Bank naar de Triodos Bank. Om
technische redenen is het vermogen dat was belegd in het ASN-NOVIB Microkredietfonds verkocht. Het bestuur beraadt zich nog over een
eventuele nieuwe bestemming voor een deel van eigen vermogen. De Wereldwinkel Leeuwarden heeft een beroep kunnen doen op de
NOW- en TVL-regelingen van de Rijksoverheid. Hiermee is het vooralsnog gelukt de financiële schade als gevolg van de omzetdaling in
2020 te beperken.
e. Operationeel. Naar aanleiding van de tweede lock down in het najaar heeft de winkel op eigen kracht een webshop ingericht en
operationeel gemaakt. De verkopen via de webshop zijn nog bescheiden. Om meer aandacht voor de webshop te generen zou
geïnvesteerd moeten worden in bijvoorbeeld zoekmachines. Gezien de kosten hiervan, heeft het bestuur besloten de webshop verder
'organisch' te laten groeien.
f. Samenwerking en communicatie. Er is in 2020 nauwelijks 'fysiek' gecommuniceerd met particulieren en organisaties. Daarentegen is er
intensief gecommuniceerd via de sociale media als Facebook, Instagram en Pinterest. Daarbij blijkt de inbreng van onze verkoopleider, de
vrijwilligers in het algemeen en een in marketing geschoolde vrijwilligster in het bijzonder, zeer succesvol. De zichtbaarheid van de winkel is
hiermee behoorlijk toegenomen en opvallend te noemen in vergelijking van de andere Wereldwinkels in Nederland.

Ons financieel verslag

Resultaten 2020
Een volledig verslag kan opgevraagd worden bij bestuur.wereldwinkel.leeuwarden@gmail.com.
Winst en verliesrekening 2020
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

103.943
62.249
41.694

Lasten
Personeelslasten (excl. NOW tegemoetkoming)
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

28.482
23.703
6.951
-17.442

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren/organisaties
Bijdragen rijksoverheid (NOW, TVL, eenmalige gift)
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

5
0
12.257
0
-5.180

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Liquide middelen
Vorderingen (debiteuren)
Totaal
Datum opgave

17 juli 2021

31-12-2020
0
34.670
57.295
174
92.140

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Schulden (crediteuren)
Totaal

31-12-2020
89.207
0
2.933
92.140

