Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Leek
wereldwinkel Leek
NL8099.53.973.B01

Onze slogan 'Wees solidair, koop fair'

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Tolberterstraat 16-1
9351 BG
Leek
06-51919535
info@wereldwinkelleek.nl
www.wereldwinkelleek.nl

Ons bestuur (2017)

Marga Boomsma
Gea Kootstra
Sjoerd Poelstra
Marga Boonstra

Onze doelstelling

a. verkopen van kado's en levensmiddelen uit andere culturen.
Producten die gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. De producenten ontvangen een rechtvaardige, faire prijs.
b. veranderingen in handelsstructuren bevorderen die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige samenleving

Ons beleidsplan

a. een levensvatbare winkel runnen door de verkoop van fair trade producten. Daarnaast verkoop en aktiviteiten op markten en braderieën.
b. bijdragen aan een grotere bekendheid van fair trade en fair trade producten. Maandelijks wordt geadverteerd in lokale media.
c. voldoende winstmarge genereren voor voorziene en onvoorziene kosten.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Leek is een vrijwilligersorganisatie.
De vrijwilligers (momenteel ongeveer 30 personen) ontvangen geen enkele vergoeding. Ook het bestuur niet.
Wel kunnen noodzakelijke gemaakte kosten ten behoeve van de wereldwinkel vergoed worden, onder overleg van brondocumenten.

voorzitter
secretaris
penningmeester
coörd. Winkelgroep

Ons activiteitenverslag In 2018 is de winkel elke werkdag open geweest. We waren in 2018 nauwelijks actief op braderieën en (kerst)markten in eigen dorp en omgeving (niet rendabel)

Verder heeft voorlichting en verkoop plaatsgevonden in meerdere plaatselijke instellingen, waaronder ROC/Citylab Drachten.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij de secretaris via info@wereldwinkelleek.nl

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2018. Omzet hoger dan gebruikelijk door wederom een forse verkoop van kerstpakketten. Winkelomzet op zich blijft helaas afnemen.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij de penningmeester door een mail te sturen naar info@wereldwinkelleek.nl
Staat van baten en lasten 2018 ( ex. BTW)
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

61.501
43.784
17.717

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

890 ( km. Vergoeding en etentje mdw's)
10.200
5.417
1.210

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

1.800
0
177
3.187

Balans 2018
Activa
Vaste activa
Voorraden
waarborgsom huur
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

30 april 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2018
0
13.848
2.250
7.552
20.083
0
350
44.083

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

31-12-2018
40.486
0
0
707
2.276
614
44.083

