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Stichting Wereldwinkel Aalsmeer
Wereldwinkel Aalsmeer
8124.96.954

Ons adres
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Plaats
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E-mail
Website
Facebook

Zijdstraat 15
1431 EA
Aalsmeer
0297-342178
wereldwinkel@live.nl
www.wereldwinkelaalsmeer.nl
https://www.facebook.com/WereldwinkelAalsmeer/

Ons bestuur

Herman Beijerbergen
Karin de Veij
Leny Spaargaren
Tineke Abresch
Colette Lanser
Jos Broer

Onze doelstelling

Wereldwinkel Aalsmeer is dé fairtrade speciaalzaak van Aalsmeer. Wij voeren een aantrekkelijk aanbod van
fairtrade levensmiddelen, cadeau artikelen en interieurproducten uit ontwikkelingslanden. Hiermee leveren wij
een bijdrage aan het welzijn van de producenten en hun kansen op ontwikkeling. De verkoop wordt ondersteund
met acties en activiteiten gericht op een eerlijke en duurzame wereldhandel.

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

Geen. Alle medewerkers (ook bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van
Wereldwinkel Aalsmeer vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

De activiteiten van Stichting Wereldwinkel Aalsmeer betreffen de verkoop van eerlijk verhandelde producten uit
Afrika, Azie en Latijns Amerika. Daarnaast informeren wij de Aalsmeerse bevolking over de producenten die de
producten maken in tegenstelling tot de gewone handel waar producenten vaak onzichtbaar en ongehoord
blijven. De winkel wordt gerund door een kleine 40 enthousiaste vrijwilligers.

Covid-19

2021 was een bijzonder jaar. De winkel is tijdens de lockdowns een aantal weken gesloten geweest en er
hebben geen externe activiteiten plaatsgevonden. Toch hebben we, ook tijdens de lockdowns, geprobeerd
zoveel mogelijk door te werken om onze importeurs en producenten ver weg staande te houden. Dankzij een
trouw klantenbestand en een verhuurder die ons heeft gesteund hebben we 2021 goed af kunnen sluiten.

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2021

secretaris/penningmeester
voorzitter
inkoop
medewerkerszaken
inkoop
bestuurslid

Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

78.571
61.067
17.504

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.199
12.530
5.950
-2.175

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

5.050
2.875

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

Datum opgave

21 april 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021
1.599
32.922
1.500
1.732
59.370

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
240 Overlopende passiva
97.363 Totaal

31-12-2021
94.773
1.685
21
809
75
97.363

