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Ons bestuur

Carien Bolijn
Vacature
Vacature
Pierre Bastens

Onze doelstelling

De missie van Stichting Wereldwinkel Oostburg is het bevorderen van eerlijke handel, voornamelijk door de
exploitatie van een winkel in fairtrade producten.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht om:
a. een winkel in te exploiteren waar fairtrade producten, zowel food als non-food, worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fairtrade, het verhaal achter de producten,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Stichting Wereldwinkel Oostburg is een organisatie van vrijwilligers.
Bestuursleden en andere medewerkers ontvangen geen beloning voor de door werkzaamheden die zij voor Wereldwinkel
Oostburg verrichten.
Kosten gemaakt ten behoeve van werkzaamheden voor Wereldwinkel Oostburg, zoals reiskosten voor de inkoop, kunnen door
de medewerkers gedeclareerd worden.

Ons activiteitenverslag

Medewerkers
> De werkgroep had gemiddeld 10 leden waarvan 8 vrijwilligers actief in de verkoop wat erg weinig is om alle 11
dagdelen dat de winkel open is te bezetten. Buitenom de gedwongen sluiting van de winkel i.v.m. corona was
de winkel zo vaak als mogelijk open. De verhuurder van onze winkel heeft de huur met 50% verlaagd dat heeft
ons verlies beperkt.

Ons financieel verslag

Hieronder de belangrijkste cijfers uit de goedgekeurde jaarrekening 2021.
De volledige jaarrekening kan desgewenst opgevraagd worden via ons emailadres

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

Staat van baten en lasten 2021
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

30.223
22.902
7.321

Lasten
Vrijwilligerskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

308
5.366
2.907
-1.260

Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

0
0
0
-1.260

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

Datum opgave

18 juli 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2021
18.329
25.034
872
0
12.709
104
0
57.048

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

31-12-2021
56.773
0
0
275
0
0
57.048

