Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Emmense Wereldwinkel
Wereldwinkel Emmen
857.818.971

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Dalipassage 53
7811DA
Emmen
0591346219
info@wereldwinkel-emmen.nl
www.wereldwinkel-emmen.nl

Ons bestuur

Minno Nicolai
Marchien van der Werf
Aly Klaar

Onze doelstelling

Ons doel is

voorzitter
secretaris penningmeester
PR Medewerkster

a. door de verkoop van fair trade producten 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
wereldsamenleving.
Ons beleidsplan

Ons beleid is er op 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 Emmen 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 Emmen
vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Het bezoeken va de traditionele kerstmarkten bij diverse bedrijven en scholen is vanwege het coronabeleid ook dit
jaar weer niet doorgegaan. Via Lokaal Kerstpakket zijn online diverse producten verkocht. Ook de levering van koffie
aan vaste klanten zoals Dorpshuizen en kerken stagneerde door de coronamaatregelen.
Eind 2021 kregen we de kans om te verhuizen naar het overdekte winkelcentrum. Wel een kleinere winkel maar een
veel betere locatie, de winkel is nu ook beter zichtbaar. Dit was goed te merken aan de omzet eind november en de
eerste twee weken van december. Maar helaas.... Het welbekende virus!

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2021
Een uitgebreid verslag kan worden opgevraagd bij: info@wereldwinkel-emmen.nl

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

32.726
23.777
8.949

605
Deze kosten zijn lager dan voorgaande jaren omdat de
verhuurder van het pand aan het Noorderplein
huurverlaging i.v.m. corona heeft toegepast en de
6.689 bankgarantie is verrekend met openstaande huurbedragen
6.046
-4.391

1.073
4.546
1.228

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

Datum opgave

1 juni 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2015 Passiva
Eigen vermogen
17.220 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
326 Crediteuren
505
362 Te betalen OB
2.625 Overlopende passiva
21.038 Totaal

31-12-2015
2.414
15.000
3.502

122
21.038

