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Onze doelstelling

De doelstelling van Wereldwinkels Nederland is het bevorderen van eerlijke handel (fair trade),
primair door het ondersteunen en faciliteren van wereldwinkels.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht
a. een dienstenpakket in te richten en in stand te houden ter ondersteuning en faciliteren van wereldwinkels
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade, ontwikkelingssamenwerking en
wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkels Nederland 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 Wereldwinkels
Nederland vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

Na de start in 2012, met basisdiensten zoals huistijl en gegarandeerde landelijke cadeaubonnen, is nadien het
dienstenpakket verder uitgebreid. Onder meer met de cursus verkooptraining en de cursus etaleren en
presenteren. De algemene nieuwsbrief en de deelnemersnieuwsbrief zijn vaste waarden geworden, daaraan
toegevoegd is de medewerkersnieuwsbrief met actergrondinformatie over fair trade. Het systeem voor de
beoordeling van fair trade is uitontwikkeld. In 2018 zijn 13 beoordelingen uitgevoerd. De zesde
deelnemersbijeenkomst werd in Utrecht gehouden. Op 31 december 2018 zijn er 81 deelnemende wereldwinkels.

Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2018

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

Staat van baten en lasten 2018
Baten
Deelnemersbijdragen
Bijdragen diensten
Overige baten
Totaal baten

40.471
2.535
100
43.106

Lasten
Kosten diensten
Afschrijvingskosten
Overige organisatielasten
Totaal lasten

23.892
10.049
5.019
38.960

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

-266
-266
3.880

Balans 2018
Activa
Vaste activa
Voorraden
Korte termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

17 juni 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2018 Passiva
21.858 Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Cadeaubonnen in omloop
6.164 Investeringsfonds
325.869 Crediteuren
0 Te betalen OB
79 Overlopende passiva
353.970 Totaal

31-12-2018
56.291
0
210.545
82.748
721
3.592
73
353.970

