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Wereldwinkel Nijkerk

Ons bestuur

G. (Gepko) Hahn
D. (Dick) Verwoert
vacant

Onze doelstelling

Onze doelstelling is een bijdrage te leveren aan verbetering van de levensomstandigheden van onze
producenten in ontwikkelingslanden.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht een winkel in te richten waar de consument kennis kan maken met food en non-food uit
ontwikkelingeslanden en deze producten kan aanschaffen.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Nijkerk is een vrijwilligersorganisatie. Alle eventueel gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Nijkerk
worden vergoed na overlegging van de betreffende bonnetjes, facturen etc., zowel aan de teamleden als aan de bestuursleden.

Ons activiteitenverslag

In 2021 waren we t.g.v.de coronacrisis van jan.tot eind mei en vanaf 15 december geheel gesloten. In de
tussenliggende periode waren we beperkt open. De gebruikelije activiteiten konden t.g.v. de pandemie helaas
ook niet plaats vinden. Ter compensatie voor de gemiste omzet en als service voor onze vaste klanten startten
we een online bestel- en bezorgmogelijkheid op via onze website.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2021
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij penningmeester@wereldwinkelnijkerk.nl

voorzitter
penningmeester vanaf 15-3-2022
secretaris

Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

12.969
10.099
2.870

893
10.564
5.586
-14.173
5.335

-8.838

Balans per 31-12-2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Kort termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Vooruitbetaalde kosten
Totaal

Datum opgave

21 maart 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021
0
15.781
498
0
47.356

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
0 Overige te betalen bedragen
63.635 Totaal

31-12-2021
71.628

90
280
63.635

