Statutaire naam
Ook bekend als
RSIN/Fiscaal nummer

Stichting Wereldwinkel Joure
Wereldwinkel Joure
800839134

Ons adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Facebook
Twitter

Midstraat 15
8501 AC
Joure
0513-419173
wereldwinkeljoure@gmail.com
www.wereldwinkeljoure.nl
www.facebook.com/WWJoure
@WWJoure

Ons bestuur

D.J. (Dick) Hoekstra
B.A.M. (Baukje) Terwisscha v. Scheltinga
J.J. (Marjan) Backx - Sperna Weiland
B.M.M.E. (Barbara) Elskamp - Weve
M. (Martha) Miedema - van Lune

Onze doelstelling

Onze doelstelling is:
a. door de verkoop van eerlijke handelsproducten bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van
de producenten
b. door onze activiteiten veranderingen in de wereldhandelsstructuren te bevorderen die nodig zijn om te komen tot een
rechtvaardiger wereldsamenleving;

Ons beleidsplan

Wij trachten ons doel onder meer te verwezenlijken door een winkel in stand te houden voor de verkoop van eerlijke
handelsproducten en door het verstrekken van informatie over eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en
wereldhandelsstructuren

Ons beloningsbeleid

Wereldwinkel Joure 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 Joure
vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Ons activiteitenverslag In 2018 zijn de volgende activiteiten verricht:
Gedurende het gehele jaar is de winkel open geweest. Voor verschillende bedrijven en instellingen zijn kerstpakketten
verzorgd. Daarnaast hebben we met een kraam op diverse markten en bij verschillende evenementen gestaan.
In december heeft een afvaardiging van de gemeenteraad en het college van B en W de winkel bezocht om voorlichting
te krijgen over fairtrade.
Wereldwinkel Joure neemt deel in de werkgroep De Fryske Marren Fairtrade, die er naar streeft om van gemeente De
Fryske Marren een Fairtrade Gemeente te maken. Per 1 januari 2019 mag de gemeente deze titel voeren.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij onze secretaris (wereldwinkeljoure@gmail.com)
Ons financieel verslag

Hieronder de cijfers over 2018.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij onze penningmeester (wereldwinkeljoure@gmail.com)
Staat van baten en lasten 2018
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

60.068
37.507
22.561

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

1.414
14.862
4.359
1.926

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

-231
298
350
2.343

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

Datum opgave

30 juni 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2018
362
22.477
0
4.569
20.988

48.396

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren
Te betalen OB
Overlopende passiva
Totaal

31-12-2018
46.964

367
1.065
48.396

