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Koopmansplein 9
9791 MD
Ten Boer
050 - 3023322
wereldwinkelgo4fair@gmail.com
www.wereldwinkelgroningerland.nl

Ons bestuur

H. (Henk) Boels
M. (Marianne) Meester
M. (Emma) van der Hoek

Onze doelstelling

Door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de
producenten. Veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen, die nodig zijn om te komen tot een
rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is er op gericht om a. een winkel in te richten en in stand te houden om fairtrade producten te
verkopen en b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting over fairtrade,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Medewerkers en bestuurders ontvangen een vergoedingen voor hun werk. Gemaakte kosten kunnen
gedeclareerd worden.

Ons activiteitenverslag

Na de sluiting gedurende lange tijd wegens corona in 2020, was ook in 2021 de winkel beperkt open. De
teruglopende omzet heeft het bestuur genoopt de winkel definitief te sluiten. Eind augustus 2021 zijn de
winkelactiviteiten beëindigd.

Ons financieel verslag

Onderstaand de cijfers over 2021.

voorzitter
coördinator
secretaris

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

€ 6.622,80
€ 8.491,61
€ 1.868,81-

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

€ 300,00€ 499,99€ 1.414,95€ 4.083,75-

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Rente
Andere bijzondere baten en lasten

€ 0,00
€ 0,01
€ 218,33
€ 3.865,41-

Resultaat
Balans 2021
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

25-05-2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 150305, vs 4

31-12-2021 Passiva
€ 0,00 Eigen vermogen
€ 0,00 Vreemd vermogen
Cadeaubonnen in omloop
€ 0,00 Crediteuren
€ 1.104,88 Te betalen OB
€ 150,93 Overlopende passiva
€ 1.255,81 Totaal

31-12-2021
€ 1.127,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 128,63
€ 1.255,81

