Voorbeeld
Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Vereniging Wereldwinkel Schiedam
Wereldwinkel Schiedam
8150.35.810

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook

Lange Achterweg 14
3111 JK
Schiedam
010-2731385
info@wereldwinkelschiedam.nl
www.wereldwinkelschiedam.nl
Facebook.com/WereldwinkelSchiedam

Ons bestuur

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Onze doelstelling

de bevordering van een eerlijke en juiste prijsvaststelling voor producenten in ontwikkelingslanden voor hun produkten.

Ons beleidsplan

de vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a) het verkopen van produkten waarvoor producenten in ontwikkelingslanden een "eerlijke prijs" ontvangen hebben;
b) het geven van voorlichting over de sociaal-economische situatie in de ontwikkelingslanden;
c) het verstrekken van informatie over producenten en produkten;
d) alle andere wettige middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Schiedam 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 Schiedam vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

vacature
B.H. (Kineke) Festen-Hoff
C.J. (Cor) Stahlhöfer
M.B.M. (Martine) van Velzen
vacature

Ons activiteitenverslag Gedurende de periodes dat we open mochten zijn hebben we de winkel open gehad.
Tijdens de lockdowns in verband met corona waren we uiteraard gesloten.
Een uitgebreid verslag is op te vragen bij:
info@wereldwinkelschiedam.nl
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2021
Een uitgebreid verslag is op te vragen bij:
info@wereldwinkelschiedam.nl
Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat

27.019
16.947
10.072

327
5.132
2.444
2.169
-7.235
-5.066

Balans 20201
Activa
Vaste activa
Voorraden
Liquide middelen
Overlopende activa

Passiva
0 Eigen vermogen
2.521 Te betalen BTW
36.807
220

Totaal

39.548 Totaal

Dit is het laatste overzicht van Wereldwinkel Schiedam want wij hebben helaas
op 31 december de deur moeten sluiten.
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37.998
1.550

39.548

