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Wereldwinkel Zoeterwoude
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Dorpsstraat 13-15
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071-7851878

E-mail

wereldwinkelzoeterwoude@live.nl

Website
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wereldwinkel zoeterwoude

Twitter
Ons bestuur

Onze doelstelling

I. Windmeijer

voorzitter

M. Zekveld

secretaris

H.G.H. de Haas - van Rooijen

penningmeester

M.H.A. van Leeuwen - Zandbergen

lid

A. Groen in 't Wout

lid

Ons doel is
a. door de verkoop van fair trade produkten 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 wereldsamenlevening.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een winkel in te richtenen in stand te houden waar fair trade artikelen worden verkocht;
b. informatie te verstrekken en voorlichting te geven over Fairtrade, ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Werelwinkel Zoeterwoude 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 Zoeterwoude
vergoed krijgen, onder overlegging van de documenten.

Ons activiteitenverslag

In 2018 hebben we meegewerkt aan het dorpsfeest, rabofietstocht, verkoop kerstkaarsen in div. kerken, met name als doel
onze naamsbekendheid. Tevens hebben wij op fairtrade dag een lentemarkt georganiseerd. Hier werden buiten onze artikelen
door ondernemers uit de omgeving ook boerderij en zelfgemaakte artikelen verkocht.
Vergaderingen van Gemeente enRegio bijgewoond.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers van 2018
Staat van baten en lasten 2018
Baten
Omzet

23.463

Inkoopwaarde van de omzet

17.177

Brutomarge

6.286

Lasten
Personeelslasten

1.216

Huisvestingskosten

3.384

Overige kosten

3.345

Bedrijfsresultaat

-1.659

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

165

Resultaat

-1.494

Balans 2018
Activa

31-12-2018 Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Voorraden

9.722 Vreemd vermogen

Lange termijn vorderingen

5.534 Lange termijn schulden

Debiteuren

362 Crediteuren

Liquide middelen

Te betalen OB

Overlopende activa

2.053 Overlopende passiva

Totaal

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 150305, vs 4

60.786
59
360

49.890

Te ontvangen OB

Datum opgave

31-12-2018

67.561 Totaal

23-5-2019

256
6.100
67.561

