Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Hivos Komitee Regio Amsterdam
Wereldwinkel Amsterdam
0053 80 054

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Ceintuurbaan 266
1072 GJ
Amsterdam
020-664 1083
info@wereldwinkel-amsterdam.nl
www.wereldwinkel-amsterdam.nl
https://www.facebook.com/wereldwinkelamsterdam/
https://instagram.com/wereldwinkel_amsterdam

Ons bestuur

B (Bart) Westra
J C (Joke) de Wit
P (Peter) van Duren
J (Jan) de Vries

Onze doelstelling

Ons doel is
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 erop 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 Amsterdam 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 Amsterdam vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2020 en 2021 is ook onze winkel onderghevig geweest aan de gevolgen van Covid.
Gedurende de officiele pandemie periode is de winkel een aantal keren helemaal dicht geweest.
Daarbij is ook de viering van ons veertig jarig bestaan in het water gevallen.
Wel hebben we een Vriendenclub opgericht, die zeker in 2022 een vervolg zal krijgen.
Extra activiteiten, zoals markten, voorlichtingsbijeenkomsten hebben niet plaatsgevonden in de afgelopen jaren
Over 2020 en 2021 is een aanzienlijk omzetverlies geleden, maar tot nu toe (juni 2022) ziet het
er naar uit, dat de omzet zich goed heeft hersteld tov 2019.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2020 en 2021
Een uitgebreid verslag
kan opgevraagd worden bij info@wereldwinkel-amsterdam.nl

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Staat van baten en lasten 2021

Staat van baten en lasten 2020

Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

68.828
38.492
30.336

65.852
40.906
24.946

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

3.149
29.690
6.619
-9.122

2.572
30.979
6.918
-15.523

Financiële baten en lasten
TVL ondersteuning
Fondsen/overig
Vrienden
Resultaat

3.506
1.334
1.445
-2.837

5.014
1.666
0
-8.843

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

Datum opgave

14 juni 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021
1.499
19.997
5.076
0
25.807
0
917
53.296

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden(1)
Crediteuren

31-12-2021
36.617
0
12.348
3.717

Te betalen OB(1)
Overlopende passiva
Totaal
(1)renteloze lening en uitgestelde
afdrachten Belastingdienst

0
614
53.296

