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Ons bestuur
31.12.2021

AJM (Bert) Gerritsen
vacature
MJM (Marjo) Dashorst
MJT (Marianne) Schuurmans
L (Leny) Biervliet

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 Oegstgeest 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 Oegstgeest vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

In 2021 zijn de volgende activiteiten verricht.
De maatregelen vanwege de corona-pandemie hebben forse impact gehad op zowel de winkelomzet als op onze
winkelmedewerk(st)ers.
-Vanwege de tweede lockdown, die begon op 15 december 2020 en eindigde op 28 april 2021, was de winkel geheel gesloten. Ook
Ook was de winkel vanwege een lockdown gesloten van 19 t/m 31 december 2021.
Tijdens de lockdown is de verkoop beperkt doorgegaan door op afspraak ophalen van bestellingen.
Elke maand heeft er een redactioneel stukje in de Oegstgeester Courant gestaan.
Het 50-jarig bestaan is vanwege de corona-maatregelen niet groots gevierd. Wel is in september een medewerkersuitje georganiseerd.
De reguliere medewerkersavonden konden echter in 2021 niet doorgaan.
De werkgroep Oegstgeest gaat Fairtrade, waarvan de Wereldwinkel Oegstgeest deel uit maakt, heeft door de coronamaatregelen
geen activiteiten ontplooid..

Ons financieel verslag

Hieronder in het kort de cijfers over 2021
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij info@wereldwinkeloegstgeest.nl

voorzitter
secretaris
penningmeester
inkoopcoördinator
medewerkercoördinator

De winkelomzet is in 2021, mede door de verplichte sluiting van de winkel gedurende een groot aantal maanden, fors lager dan
voorgaande jaren.
Overheidssubsidie en korting op de huurprijs hebben deze omzetdaling grotendeels gecompenseerd.
2021

2020

2019

Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

€ 62.043
€ 34.354
€ 27.689

€ 61.962
€ 35.231
€ 26.731

€ 92.942
€ 56.202
€ 36.740

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

€ 2.106
€ 24.015
€ 7.691
-€ 6.123

€ 1.963
€ 26.951
€ 6.975
-€ 9.158

€ 3.269
€ 29.393
€ 10.822
-€ 6.744

€ 5.407
€0
€0
€0
-€ 716

€ 4.644
€0
€0
€0
-€ 4.514

€ 869
€0
€0
€0
-€ 5.875

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat
Balans 2021
Activa
Vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2021
€0
€ 25.229
€ 2.070
€0
€ 87.760
€0
€0
€ 115.059

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve giften
Resultaat boekjaar
Crediteuren
Kortlopende schulden
Afdracht BTW
Overlopende passiva
Totaal

29 juni 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

WN-ANBI-WW-Oegstgeest2021.xls

31-12-2021
€ 102.503
€ 3.050
-€ 717
€ 7.620
€ 342
€ 2.261
€0
€ 115.059

