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Ons bestuur

H. Lalkens, voorzitter
vanaf 8 mei 2021
H. de Boer, secretaris
C. Valkenburg, penningmeester
J. de Weert, coördinator inkoop
F. Kuiphof, coördinator verkoop
A. Cuperus, coördinator bijzondere activiteiten
M. Postma, coördinator PR

Onze doelstelling

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

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 Dokkum 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 Dokkum vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2021 ons 50-jarig jubileum gevierd. Het hele jaar door diverse activiteiten, die overigens steeds waren
aangepast aan de op dat moment gelde corona maatregelen. Op 8 mei de officiële overdracht van het
voorzitterschap van vader Lammert Lalkens aan zijn zoon Henderikus. In september een drukbezochte en
geanimeerde receptie, waar een stichting uit Dokkum, met hetzelfde ideële doel en betrokkenheid bij de
plaatselijke bevolking in Afrika, een donatie hebben gegeven voor de bouw van een schoollokaal. De omzet
ademde mee met de coronagolven, maar is uiteindelijk op een goed niveau uitgekomen. Doordat we heel zuinig
zijn geweest en alleen de hoogst noodzakelijke uitgaven hebben gedaan mogen we toch een bescheiden winst
boeken.

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

47.724
27.711
20.013

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

357
8.000
8.213
3.443

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

3.443

Balans 2021
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

16 maart 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021 Passiva
Eigen vermogen
12.449 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
3.002 Crediteuren
30.615
Te betalen OB
Overlopende passiva
46.066 Totaal

31-12-2021
43.869

2.197
46.066

