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Ons bestuur

J H van Rijnbach
W J Lobensteijn
F. Weber – Nijboer
K. H. J. Magyar
A. Mulder
Y. Veen

Onze doelstelling

Onze primaire doelstelling is het leveren van een zo groot mogelijke bijdrage aan de verkoop van Fairtrade producten.

Ons beleidsplan

Het beleidsplan is erop gericht om deze producten te verkopen in een voor de klanten aantrekkelijke winkel.
Ter stimulering van de verkoop wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod van producten.
De medewerkers volgen regelmatig cursussen om hun kennis en vaardigheden te verhogen.
Daarnaast worden zij permanent geinformeerd over de stand van zaken in de winkel.

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Harderwijk is een vrijwilligersorganisatie.
Alle medewerkers van onze winkel (inclusief bestuurleden) zijn vrijwilligers.
Zij ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.
Slechts de schoonmaakploeg ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
Gemaakte kosten voor de winkel worden vergoed onder overlegging van de brondocumenten.

Ons activiteitenverslag

De winkel is gedurende het gehele jaar geopend geweest op de gebruikelijke winkelopeningstijden.
Jaarlijks zijn wij aanwezig op een zeer grote kerstmarkt op het Dolfinarium.
Bij diverse gelegenheden hebben wij klanten met onze Food-producten laten kennismaken.
Regelmatig hebben wij aan groepen en schoolklassen informatie verstrekt over FairTrade.

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2018
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Bijdragen van particulieren
Bijdragen van organisaties
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

122,490
-80,140
42,350

4,571
9,053
15,808
12,918
-3,587

9,331

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

Datum opgave

16-07-2019

31-12-2018 Passiva
146,789 Eigen vermogen
28,949 Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
898 Crediteuren
19,570 Voorzieningen
70,441
Te betalen OB
2,481 Overlopende passiva
269,128 Totaal

31-12-2018
176,697
71,000
3,581
14,159
2,191
1,500
269,128

