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Ons bestuur

H TH (Hendrik)Wolven
W T (Wytske) Postmus
JGPP (Johanna) Rienstra-Woldberg
EMA(Euphemia)Helfrich-de Vries

Onze doelstelling

Het bevorderen van die sociale, politieke en/of economische
herstructurering, die nodig is om tot een rechtvaardiger samenleving te komen.

Ons beleidsplan

Verkoop van fair trade produucten, om daardoor bij te dragen aan betere
levensomstandigheden van de producenten. Geven van voorlichting over eerlijke
handel en ontwikkelingssamenwerking.
Ontwikkelen van professionaliteit in retail met omzetverbetering als doel.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Appingedam is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Medewerkers kunnen aantoonbaar
noodzakelijk gemaakte kosten declareren.

Ons jaarverslag

Na 5 jaar in het nieuwe pand aan de Dijkstraat 19 kunnen wij alleen maar blij zijn dat wij dit pand hebben kunnen huren.
Niet alleen de prijs is gunstig maar ook de goede ligging heeft er toe bijgedragen dat
de winkel nog altijd goed meedoet. De omzet over 2018 is wel lager dan het jaar ervoor maar dat
is de landelijke trent.
Er werd deelgenomen aan diverse activiteiten van de winkeliersvereniging,aan markten en beurzen.
Voorlichting werd gegeven aan verenigingen en via streekbladen.
Het jaarverslag 2018 kan worden opgevraagd via de secretaris.

Ons financieel verslag

Hier volgen de cijfers over 2018
Het volledige verslag kan worden opgevraagd via de penningmeester.
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Staat van baten en lasten 2018

Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

61.000
39.953
20.638

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.768
8.852
11.878
-2.860

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

39
209

-2.612

Balans 2012
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

31-12-2018
3.875
25.696
100
2.041
33.441

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
1.019 Overlopende passiva
66.172 Totaal

4-jun-19
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63.106

3.066

66.172

