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Stichting Wereldwinkel Eelde-Paterswolde
Wereldwinkel Fair met Flair Eelde-Paterswolde
8166.50.718

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Hoofdweg 157a
9765 CB
Paterswolde
050-3091136
info@wereldwinkelpaterswolde.nl
www.wereldwinkelpaterswolde.nl

Ons bestuur

vacant
Karin Korfage
Richard Jongman
Hannie Wouda
Riet Cerpentier
Ria de Goede

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 Eelde-Paterswolde 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 Eelde-Paterswolde vergoed
krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Ons activiteitenverslag In 2018 zijn een aantal activiteiten verricht.
Gedurende het hele jaar hebben wij de winkel open gehad. Hiernaast exploiteren we een vitrinikast in het Fletcher Familiehotel. Ook stonden
we op enkele markten. We hebben zelf een Sinterkerstmarkt georganiseerd.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden via info@wereldwinkelpaterswolde.nl
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2018
Er is in 2018 € 1.500 uitgekeerd aan een aantal goede doelen vanuit het resultaat over 2017
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden via info@wereldwinkelpaterswolde.nl
Staat van baten en lasten 2018
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

46.290
33.170
13.120

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.183
6.471
2.761
2.705

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

11
180
500
44
3.440

Balans 2018
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal
Datum opgave

31-12-2018
1.610
14.318
0
0
15.769
0
1.876
33.573

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

21 januari 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160223, vs 6

WN-ANBI-gegevenssjabloon_EP_2018.xls

31-12-2018
33.332
0
0
97
118
26
33.573

