Invulblad

Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Appingedam
Wereldwinkel Appingedam
8058.31.708

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Twitter

Dijkstraat 19
9901 AM
Appingedam
0596 623443
wwappingedam@gmail.com
www.wereldwinkelappingedam.nl

Ons bestuur

H Th (Henk) Wolven
W T (Wytske) Postmus
I (Ineke) Wollerich-Katt
EMA (Euphemia) Helfrich-de Vries
K H (Kirsten) van den Berg
S L (Joke) Leen

Onze doelstelling

Het bevorderen van faire handelsrelaties
met
met
( kleinschalige)
(kleinschalige)producenten
producenteninindedederde
derdewereld
wereld

Ons beleidsplan

Verkoop van fairtrade producten ter verbetrering
rbetering van de
levensomstandigheden van de producenten. Geven van voorlichting over eerlijke
handel en ontwikkelingssamenwerking.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Appingedam is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Medewerkers kunnen aantoonbaar
noodzakelijk gemaakte kosten declareren.

Ons jaarverslag

Onze winkel ligt op een mooie locatie in de Dijkstraat. de belangrijkste winkelstraat van Appingedam
Wij betalen dankzij een ons welgezinde verhuurder een lage huurprijs
De omzet is in het boekjaar 2020 veel minder geweest dan in de voorgaande jaren. Dit is te wijten aan enige
maanden sluiting van de winkel als gevolg van de corona-pandemie. Ook is de omzet gedaald omdat veel
jaarmarkten en kerkelijke goede doelen acties vanwege de corona niet doorzijn gegeaan. Ook is de omzet lager
omdat de gemeente niet langer fairtrade koffie en thee in de werelwinkel koopt.
Ook dit jaar werd er deelgenomen aan diverse plaatselijke activiteiten van plaatselijke verenigingen en ook
aan markten en fairs in de omgeving.
Voorlichting werd gegeven aan verenigingen en via streekbladen.
Het jaarverslag 2020 kan worden opgevraagd bij de secretaris

Ons financieel verslag

Onderstaand de financiele resultaten van 2020
Het volledige verslag kan worden opgevraagd via de penningmeester.

voorzitter
secretaris
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lid
lid

Staat van baten en lasten 2020

Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

43.475
29.725
13.750

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

0
8.266
9.279
-3.795

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

4.250
455

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

31-12-2020
2.965
22.500
100
783
44.169

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
Overlopende passiva
70.517 Totaal

8-dec-21
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31-12-2020
69.484

33
1.000
0
70.517

