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Ons bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

per 31-12-2021

Doelstellingen

Vacature
Vacature
AF (Arnold) Dijkstra
AHL (Agnes) Eggink
T (Thea) Bos-Sinnema

a. Ons doel is door de verkoop van eerlijke handelsproducten bij te dragen aan verbetering van de levensomstandigheden van de
producenten ervan;
b. het bevorderen van activiteiten die veranderingen stimuleren in de wereldhandelsstructuren, voor een rechtvaardige
c. geen winst te maken.

Beleid algemeen

a. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het inrichten - en in stand houden van een wereldwinkel waar eerlijke handelsproducten
worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandels-structuren;
c. alle andere wettige middelen.

Beloningsbeleid

De Stichting Wereldwinkel Leeuwarden heeft medewerkers die bezoldigd of niet bezoldigd kunnen zijn. Ten minste één medewerker wordt
aangesteld als verkoopleider en heeft in beginsel een bezoldigde functie, tenzij de financiële middelen van de stichting onvoldoende zijn.
Alle medewerkers (ook bestuursleden) hebben recht op een vergoeding voor de uitvoering van relevante - en voor hun taak noodzakelijk
gemaakte kosten.

Activiteitenverslag

a. Algemeen. Ook in 2021 speelde de covid-19 pandemie een grote rol. Het eerste kwartaal was de winkel grotendeels gesloten. Vanaf
april vond geleidelijk herstel van de omzet plaats, helaas moest de winkel net als in 2020 halverwege december 2021 opnieuw worden
gesloten. En dat in de periode dat de omzet weer goed op 'normaal' peil was gekomen. Gelukkig heeft deze sluiting kort geduurd en
kon de winkel halverweg januari 2022 weer worden geopend.
b. Medewerkers. Ook in 2021 konden de vrijwilligers een flink deel van het jaar niet aan de slag in de verkoop. Tijdens de lockdown in
het eerste kwartaal is samen met een paar vrijwilligers gewerkt aan de verdere ontwikkeling, organisatie en bijhouden van een
Wereldwinkel Leeuwarden webshop (zie ook operationeel). In de perioden dat er weinig tot geen activiteit was in de winkel, heeft het
bestuur met regelmaat berichten en kleine attenties naar vrijwilligers gestuurd om het contact ' levend te houden'.
c. Beleid. Het bestuur heeft zich met name moeten inzetten voor de continuïteit van de Wereldwinkel Leeuwarden en is er dan ook
relatief weinig tijd en aandacht besteed aan beleidsmatige zaken voor de middellange en lange termijn.
d. Financiën. Per begin 2021 is een zakelijke rekening bij Triodos Bank ingebruik genomen. Via de overstap service is de transitie goed
verlopen. Het liquide deel van het eigen vermogen staat op een rekening bij ASN Bank. Hoewel deze rekeningen geen rendement
opleveren, heeft het bestuur gezien de voortdurende covid-19 pandemie besloten hier geen (beter renderende) veranderingen door te
voeren. Ook in 2021 kon een beroep worden gedaan op de NOW- en TVL-regelingen van de Rijksoverheid. Hiermee is het gelukt de
financiële schade als gevolg van de omzetdaling in 2021 te beperken.
e. Operationeel. Naar aanleiding van de tweede lock down in het najaar van 2020 heeft de winkel een webshop ingericht. Hier is begin
2021 in versterkte mate verder mee gegaan. Dit heeft geleid tot enige omzet, en daarmee activiteit, in de winkel. Het onderhouden van
de webshop blijkt tijdrovend te zijn en nadat de winkel medio maart 2021 weer open kon is de focus weer meer richting de fysieke
verkoop gegaan. De webshop is medio 2021 vooralsnog tijdelijk gesloten.
f. Samenwerking en communicatie. Er is in 2021 beperkt 'fysiek' gecommuniceerd met particulieren en organisaties. Beleid uit 2020 om
intensief te communiceren met de markt via Facebook, Instagram en Pinterest is voortgezet. Hiermee is de zichtbaarheid van de winkel
flink toegenomen, zoals blijkt uit rapportages vanuit de sociale media. Ook hiervoor geldt echter dat het onderhouden een tijdrovende
kwestie is. We houden actief contact met importeurs, collega wereldwinkels en Stichting Wereldwinkels Nederland om zodoende te
weten wat we kunnen inkopen is en we kunnen vernieuwen voor onze wereldwinkel.

Financieel verslag

Winst en verliesrekening 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren/organisaties
Bijdragen rijksoverheid (NOW, TVL)
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

99.223
57.374
41.849
28.591
28.705
7.805
-23.252
0
3.500
14.501
0
-5.251

Balans 2021
Activa
Vaste activa
Voorraden
Liquide middelen
Vorderingen (debiteuren)
Totaal

31-12-2020
0
34.054
54.422
0
88.476

Een volledig verslag kan opgevraagd worden bij bestuur@wereldwinkelleeuwarden.nl

Datum opgave

1 juni 2022

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Schulden (crediteuren)
Totaal

31-12-2020
83.339
0
5.137
88.476

