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Ons bestuur

Annemarie de Boer
Frans Derksen
Martin Bruggers
Joke Moekasan
Jeanet Graaskamp

Onze doelstelling

Ons doel. De Wereldwinkel Winterswijk heeft als doel te komen tot een meer gelijkwaardige verdeling van de welvaart in de wereld. Door het
verkopen van orginele cadeau's en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen, die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu.Omdat
de producenten zoals, zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen zij een menswaardig
bestaan opbouwen.

Ons beleidsplan

Wereldwinkels bestrijden armoede door eerlijke handel. Ze bieden producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij
onder goede omstandigheden kunnen werken en investeren in de toekomst van hun bedrijf en familie. De gezamelijke Wereldwinkels
bundelen hun kracht en vergroten door het verkopen van deze producten de kansen voor de producneten door "fairtrade" in Nederland te laten
groeien.

Ons beloningsbeleid

De Wereldwinkel Winterswijk is een non profit organisatie. Dat wil zeggen dat de Wereldwinkel Winterswijk geen winstoogmerk heeft. Alle
medewerkers werken volledig op vrijwillige basis.

Ons activiteitenverslag

Naast de verkoop in de Winkel kunnen mensen in verschillende verzorgingshuizen onze producten kopen via een speciaal door de
Wereldwinkel ingerichte ruimte. Ook benaderd de Wereldwikel Winterswijk asisscholen om samen leuke projecten te organiseren. Tijdens
verschillende plaatselijke evenementen doet de Wereldwikel Winterswijk goed haar best om zich te promoten, denk hieraan de kerstmarkt,
braderie, restantenmarkt enz. Natuurlijk verzorgen wij ook graag geheel naar wens uw kerstpakketten.

vice voorzitter
penningmeester
secretaris
Coördinator vrijwilligers
PR

De Wereldwinkel Winterswijk steunt een onderwijsproject in Nepal met €500,00 per jaar, het geen een 0,5 fte leerkracht
vertegenwoordigt. Middels cursussen houden wij onze medewerkers "up to date". Uiteraard kunt u ons op Facebook vinden.
Hieronder de cijfers over 2018
Ons financieel verslag
exploitatierekening 2018
Omzet incl. BTW
Omzet excl. BTW
inkoop excl.BTW
Brutoresultaat

41.799
35.569
23.372
12.196

Rekening
Afdrachten
Bankkosten
Belastingen en verzekeringen
Gas,water en licht
Giften en doaties
Huur
ICT,Wereldkassa en pin
Internet en telefoon
Kantoor- en winkelkosten
kosten cadeaubonnen
Medewerker
Afschrijvingskosten
Kasverschil
ASN rente
Totaal
Resultaat
Totaal generaal

kosten
Rekening
372 Giften en Donaties
368
642
1.375
1.000
9.272
327
893
2.195
1
1.387

Baten
2.530,24

1.165

19.125
19.125

29,1
57,86
15.190,98
3933,52
19.124,50

Balans 2018
Activa
Eigen vermogen
Crediteuren
BTW
inventaris
Afschrijving
Voorraad (excl. Cadeaubonnen)
Cadeaubonnen voorraad
Nog te verzenden bonnen
Nog te verzilveren bonnen
ING bank lopende rekening
Kruisposten
ASN Bank spaarrekening
Kas
Debiteuren
Wisselgeld
Totaal
Resultaat
Totaal generaal

Datum opgave

31-12-2018 Passiva

4.144
1.166
12.642
255
720
0
6.906
660
34.229
142
449
53
59.006
59.006

4-3-2019
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balans 2019
62.251
27
661

62.940
3.934
59.006

