Voorbeeld
Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Wereldwinkel Dronten
Wereldwinkel van Nu

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Het Ruim 83
8251 EK
Dronten
0321-380465
wereldwinkel@wereldwinkeldronten.nl

Ons bestuur

Lucy de Kwaadsteniet
Angela Jansen
Geertje Wegh
Maartje de Jongste
Ria Leusing

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 Dronten 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 Dronten vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Een gedeelte van het jaar zijn we vanwege de Corona weer dicht geweest. De tijden dat we open mochten en onze mensen daartoe bereid
waren hebben we gedaan wat kon. Maar ook konden we ons 50-jarig bestaan groots vieren dankzij de inzet van onze medewerkers en de
samenwerking met de gemeente.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2021

806890071

Wereldwinkel Van Nu-Dronten

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

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

36.989
25.365
11.624

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.246
820
10.010
-1.452

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

0
0
0
0
-1.452

Balans 2015
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2021
16.273
13.618
1.563
1.345
34.271
0

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
Overlopende passiva
67.070 Totaal

24 oktober 2022

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

WN-ANBI-gegevenssjabloon 2021

31-12-2021
59.751
0
5.389
1.930
0
67.070

