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Ons bestuur

L. (Lammert) Lalkens
H. (Hanneke) Lammers
C. (Cor) Valkenburg
F.A. (frè-An) Kuiphof
J. (Jellie) de Weert
M. (Marieke) Postma
J. (Jikke) Kingma

Onze doelstelling

Ons doel is
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

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

voorzitter
secretaris
vanaf november 2019
penningmeester
coördinator verkoop
coördinator Inkoop
coördinator PR
coördinator BA tot eind 2019,daarna vacature

Ons activiteitenverslag Bestuurlijk was2019 een moeilijk jaar. Eerst aan het eind van het jaar hebben we de vacature van secretaris op
een goede manier weten in te vullen. Tegelijkertijd legde echter onze coördinator bijzondere activiteiten na een
groot aantal jaren van gorte inzet haar functie neer. Aan de andere kant hebben we een omzetstijging kunnen
realiseren. Dit isvoor een goed deel te danken aan de beleidswijziging om meer duurdere
kunstnijverheidsartikelen te verkopen en ons food assortiment te versoberen. Verder ebben we aandacht
besteed aan de professionalisering van onze medewerkers.

Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2019
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge

50.749
32.763
17.986

Lasten
Personeelslasten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat

2.771
10.464
3.242
1.509

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

1.509

Balans 2019
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

Datum opgave

6 april 2020

ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019
0
17.308
0
0
26.898
0

Passiva
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Lange termijn schulden
Crediteuren

Te betalen OB
Overlopende passiva
44.206 Totaal

31-12-2019
44.216
0
0
0
-10
44.206

