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Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Leeuweringerstraat 11
3421 AA
Oudewater
0348-568195
wereldwinkeloudewater@outlook.com

Ons bestuur

Lea Beaujon
Marga Smits
Hennie Spruit
Margreet Geurtsen
Marja Allaert

Onze doelstelling

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

Ons beleidsplan

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. De werkzaamheden worden verricht van maandag tot en met zaterdag.

Ons beloningsbeleid

De Stichting Wereldwinkel Oudewater is een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden en winkelmederwerkers
ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Zij kunnen noodzakelijk
gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Oudewater vergoed krijgen onder overlegging van de
brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Begin 2021 is de winkel 2 maanden dicht geweest ivm corona. We hadden toen wel omzet, omdat er klanten
artikelen hebben besteld. In de loop van 2021 zijn er in verband met corona geen activiteiten geweest. Verder
was de omzet in 2021 redelijk goed.

@WereldwinkelOudewater
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Ons financieel verslag
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

38.916
24.399
14.516

1.441
5.442
3.529
4.104

289
2
4.395

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

Datum opgave

8 juni 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021 Passiva
Eigen vermogen
14.750 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
2.694 Crediteuren
26.664
Te betalen OB
Overlopende passiva
44.108 Totaal

31-12-2021
40.538

3.210

360
44.108

