Statutaire naam

Stichting Wereldwinkel Zoeterwoude

Ook bekend als

Wereldwinkel Zoeterwoude

RSIN/Fiscaal nummer

8087.90.766

Ons adres

Dorpsstraat 13-15

Postcode

2381EK

Plaats

Zoeterwoude

Telefoon

071-7851878

E-mail

wereldwinkelzoeterwoude@live.nl

Website
Facebook

wereldwinkel zoeterwoude

Twitter
Ons bestuur

Onze doelstelling

I. Windmeijer

voorzitter

M. Zekveld

secretaris

H.G.H. de Haas - van Rooijen

penningmeester

M.H.A. van Leeuwen - Zandbergen

lid

A. Groen in 't Wout

lid

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade produkten 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 wereldsamenlevening.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richtenen in stand te houden waar fair trade artikelen worden verkocht;
b. informatie te verstrekken en voorlichting te geven over Fairtrade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Werelwinkel Zoeterwoude 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 Zoeterwoude
vergoed krijgen, onder overlegging van de documenten.

Ons activiteitenverslag

In 2020 zijn we getroffen door de coronacrisis en is de winkel vanaf april niet of gedeeltelijk open geweest. In 2021 tot maart geheel
gesloten. Vanaf maart 2021 weer beerkt open op afspraak en 29 april weer open op donderdag, vrijdag en zaterdag.
Op 19 december 2021 helaas weer op slot. Gelukkig hebben we nog koffie op rekening verkocht en een groot aantal kerstpakketten
en daardoor een mooie omzet gedraaid.. De lentemarkt kon helaas wederom niet doorgaan, de kerstmarkt net nog wel.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2021.
Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet

22.891

Inkoopwaarde van de omzet

14.792

Brutomarge

8.099

Lasten
Personeelslasten

669

Huisvestingskosten

2.927

Overige kosten

3.299

Bedrijfsresultaat

1.204

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren

268

Bijdragen van organisaties

0

Andere bijzondere baten en lasten

4

Resultaat

1.476

Balans 2021
Activa

31-12-2021 Passiva

Vaste activa

1.821 Eigen vermogen

Voorraden

8.952 Vreemd vermogen

Lange termijn vorderingen

6.422 Lange termijn schulden

Debiteuren

4.562 Crediteuren

Liquide middelen

49.141 Te betalen OB

Te ontvangen OB

Overlopende passiva

Overlopende activa

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 150305, vs 4

65.359
0
993
589
6.168

390

Totaal

Datum opgave

31-12-2021

71.288 Totaal

22-5-2022

71.288

