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Ons bestuur

Anita Keuper
Han Hesselink
Thea Lammers
Gerdie Mengerink
Lidy Kip
Hannie Ormel

Onze doelstelling

a. door de verkoop van eerlijke handelsproducten 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
c. geen winst te maken

Ons beleidsplan

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
a. het inrichten en in stand te houden van een winkel waareerlijke handelsproducten worden verkocht;
b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over eerlijke handel en ontwikkelingssamenwerking;
c. alle andere wettige middelen

Ons beloningsbeleid

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

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Ons activiteitenverslag Gedurende het hele jaar hebben we de winkel open gehad. Op enkele dagen hebben we ook een kraam buiten
onze winkel gehad.
We hebben deelgenomen aan een voorjaarsmarkt in Silvolde en aan de Weihnachtmarkt in Dingden
(Duitsland)
We hebben basisschoolleerlingen ontvangen en verteld over eerlijke handel.
Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij info@wereldwinkeldinxperlo.nl
Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2019
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

31.346
20.273
11.073

1.200
8.059
3.364
-1.550

1.300

-250

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

25 april 2020
Datum opgave
ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5

31-12-2019
4.066
12.218
42.855
536
59.675

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

31-12-2019
57.157
55
943
1.520
59.675

