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Ons bestuur

P.P.A. Sloekers
E.G.A. Spendel
E.G. in 't Hout
S.R. Beyersbergen van Henegouwen

Onze doelstelling

Ons doel is :
a. hetbevorderen van eerlijke handel ten behoeve van kleine producenten in ontwikkelingslanden, die zelfstandig
(nog) geen toegang hebben tot wereldhandelsstromen;
b. die kleine producenten mede daardoor in staat stellen een enswaardig bestaan (inclusief voldoende scholing en
opleiding) op te bouwen voor henzelf en hun omgeving;
c. mensen bewust maken van het belang van deze doelen;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht :
a. het uitoefenen van een wereldwinkel;
b. het verkopen van, en informatie geven over, goederen die van belang zijn voor de in onze doelstelling
genoemde doelen;
c. het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een documentatie- en informatiecentrum;
d. het geven van publiciteit via alle daarvoor (nagenoeg) kosteloos beschikbaar zijnde kanalen over haar
activiteiten en doelen;
e. het zelf opzetten van acties en het ondersteunen van acties die door andere soortgelijke non-profit organisaties
zijn opgezet, mits bij inschakeling van commerciële bedrijven de kosten daarvan niet ten laste van de stichting
komen.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Leiden is een vrijwilligersorganisatie.
a. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden.
b. De winkel coördinator en de leden van de schoonmaakploeg ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
c. Alle medewerkers (inclusief de bestuursleden) kunnen noodzakelijk gemaakt kosten ten behoeve van onze
wereldwinkel vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag In 2018 hebben wij de volgende activiteiten verricht :
a. Gedurende het hele jaar hebben wij onze winkel open gehad.
b. Daarnaast hebben wij bij meerdere gelegenheden standjes gehad waarin een selectie van onze producten werd
verkocht en informatie over onze doelstellingen werd gegeven.
c. Verder participeren wij actief in regionaal en landelijk overleg over hoe onze doelstellingen het best kunnen
worden verwezenlijkt.
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2018 :
Resultatenrekening 2018
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto marge
Lasten
Afschrijvingen & reserveringen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

191.400
117.000
74.400
12.400
12.200
1.800
15.100
− 41.500

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Buitengewone baten en lasten
Positief Resultaat
Balans ultimo 2018
Activa
Pand
Inventaris
Voorraad
Liquide middelen
Tegoeden
Deelnemingen
Overlopende activa

Datum opgave

32.900
− 1.000
− 700
31.200

285.000
23.900
31.300
14.000
88.700
34.000
2.400
479.300

Passiva
Hypotheek
Reserves
Derde Wereld projecten
Overlopende passiva
Eigen vermogen
Positief Resultaat

167.000
110.000
3.500
15.200
152.400
31.200
479.300
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