Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Serooskerke

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Torenstraat 7

Ons bestuur

Peter Louwerse
Han Lobbezoo
Wim Dekker
Cocky Wattel
Ineke van Soelen

Onze doelstelling

Wereldwinkel Serooskerke
22040471

4353 AA
Serooskerke
06-51732121

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

lid

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten;
b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.
verdeling van welvaart.

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

Wereldwinkel Serooskerke is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Mokum vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.
de winkel en markten declareren.

Ons activiteitenverslag

In 2021 zijn de volgende activiteiten verricht.
Gedurende
het hele
jaarwinkel
hebben
wij de winkel
open gehad.
Ook stonden
we tweemaal
op op
markten,
bevrijdingsdag
en op Sint-Juttemus.
Het
gehele jaar
is onze
geopend
van woensdag
t/m zaterdag.
Daarnaast
staan wij
diverseop
markten
in de omgeving
Een uitgebreid verslag is beschikbaar op aanvraag bij onze penningmeester.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2021
Staat van baten en lasten 2021
Baten

Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Afschrijvingen

Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

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

18.192
12.711
5.481

3.573
0
3.500
3.316
-4.908

-183
0
0
-60
-5.152

Balans 2021
Activa

Datum opgave

31-12-2021 Passiva

Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa

0
6.952
0
0
15.110
0
910

Totaal

22.972 Totaal

21 februari 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

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

31-12-2021

23.209
0
0
0
-237
0
22.972

