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Ons bestuur

Marry Groenendijk
Dinie Euverman
vacature

Onze doelstelling

De stichting heeft als doel:
a. door de verkoop van eerlijke handelsproducten bij te dragen aan de verbetering van de
levensomstandigheden van de producenten;
b. door activiteiten die veranderingen in de wereldhandelsstructuren te bevorderen die nodig zijn om te
komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving,

Ons beleidsplan

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

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Alle
medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel
Zwolle vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Door corona is de winkel (helaas) een groot deel van het jaar gesloten geweest. Daardoor was de omzet
gering. Door overheidssteun (TOGS) en bijdragen van de verhuurder kon het verlies op de staat van baten
en lasten nog enigszins beperkt worden.

voorzitter
secretaris
penningmeester

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

33.717
24.682
9.035

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Totaal kosten
Bedrijfsresultaat

415
27.394
5.612
33.421
-24.386

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

0
0
0
18.800
-5.586

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Waarborgsommen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave:

31-12-2020
4.789
14.558
7.260
5.923
1.621
1.028
0
35.179
30-7-2021

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2020
-22.094
49.000
8.273
0
0
35.179

