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Ons bestuur

Joke Bouwhuis (Voorzitter/secretaris)
Jaap van der Zwaag (Penningmeester)
Frank van Dijk (Notulist)
Tine Hospes
Karen Visser

Onze doelstelling

Onze Stichting heeft tot doel: a. door de verkoop van fair trade producten bijdragen aan de verbetering van de
levensomstandigheden van de producenten. b. veranderingen in de wereldhandelsstructuren bevorderen, die
nodig zijn om te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving.

Ons beleidsplan

Ons beleid is erop gericht a. een winkel in te richten en in stand te houden waar fair trade producten worden
verkocht; b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fair trade,
ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Ons beloningsbeleid

De wereldwinkel Drachten is een vrijwillersorganisatie. Het bestuur nog de medewerkers worden hiervoor
beloond. Als er kosten zijn gemaakt voor de winkel. Kan dit dmv een declaratieformulier bij de penningmeester
worden ingeleverd.

Ons activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2018:
De Wereldwinkel Drachten is bijna het gehele jaar open geweest.
In november zijn we naar een nieuwe locatie gegaan.
Ook hebben wij op verschillende stands gestaan.
We verzorgen ook de aanmeldingen voor deelname aan de wereldmaaltijden.
De gemeente Smallingerland waar wij onder vallen is al geruime tijd een Fair-trade gemeente.
Aan de activiteiten die zij organiseren doen we ook mee.

Ons financieel verslag

Mocht er behoefte zijn om ons financieel verslag 2018 van de Wereldwinkel Drachten in te zien: Kunt
u contact opnemen met de Wereldwinkel Drachten: info@wereldwinkeldrachten.nl

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

43.575
26.162
17.413

1.088
9.018
7.486
-179

25
1.727
1.573

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

Datum opgave

8 november 2019

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2018
5.418
11.720
11.158
4.717
41.928

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
Overlopende passiva
74.941 Totaal

31-12-2018
73.941

1.000

74.941

