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Onze doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van de ontwikkelingssamenwerking met de
Derde Wereld. Dit tracht de stichting te bereiken door:
• verkoop van producten uit de Derde Wereld, betrokken van projecten waarbij ook
aandacht wordt besteed aan onderwijs en sociale voorzieningen, als mede aan
gemeenschapsontwikkeling en vorming;
• het geven van informatie over de Derde Wereld landen;
• andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de
ontwikkelingsproblematiek.

Ons beleidsplan

De stichting draagt bij aan bestrijding van armoede door eerlijke handel. Ze biedt
producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede
omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en
hun familie.

Ons beloningsbeleid

De winkel draait op de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Zij ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kan een vergoeding worden aangevraagd
voor gemaakte kosten ten behoeve van de winkel.
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Ons activiteitenverslag Voor het vergroten van kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten
groeien via de eigen winkel en daarbuiten, worden de volgende activiteiten ondernomen:
• verkoop en promotie van fairtrade producten;
• het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
• verkoop van originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen.

Ons financieel verslag Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde
Brutomarge

55.229
34.180
21.049

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

3.151
3.100
8.466
14.717

Financiële baten en lasten
422
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzonder baten en lasten
6
Resultaat
5.916
Balans 2021
Activa
31-12-2021
Vaste activa
75.091
Voorraden
29.664
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
630
Liquide middelen
108.414
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
213.799

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2021
204.931
1.494
1.485
5.889
213.799

