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Ons bestuur

P (Peter) van Duren
B (Bart) Westra
J (Jan) de Vries
AWM (Arno) Straat Gijsbers

Onze doelstelling

Door verkoop van Fair Trade cadeau artikelen bij te dragen aan de verbetering van de (economische)
omstandigheden van producenten in de zo genoemde derde wereldlanden en samen met andere Wereldwinkels
en aangesloten organisaties(importeurs ed) bij te dragen aan veranderingen in de wereldhandel en aan een
rechtvaardige wereldsamenleving

Ons beleidsplan

Kortweg: winkel in te richten en in stand houden, waar Fair Trade cadeauproducten worden verkocht en het
geven van voorlichting in deze.

Ons beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Onkosten, waaronder reiskosten buiten Amsterdam, worden vergoed. De inkoop-coordinator ontvangt een
onkostenvergoeding.

Ons activiteitenverslag

Onze activiteiten bestaan vooral uit het verkopen in de winkel. Daarnaast staan we ook af en toe op
markten/beurzen, de laatste keer voor de Coronaperiode, op een thema kerstmarkt van de Vrije Universiteit
Amsterdam en op een presentatie van een boek over de geschiedenis van de wereldwinkels in Nederland bij het
Instituut voor de Sociale Geschiedenis in Amsterdam.
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Ons financieel verslag

Staat van baten en lasten 2020
Baten
Omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutomarge
Lasten
Kosten vrijwilligers
Huisvestingskosten
Overige kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
TVL ondersteuning
Fondsen/overig
Andere bijzondere baten en lasten
Resultaat

65.852
40.906
24.946

2.572
30.979
6.918
-15.523

5.014
1.666
-8.843

Balans 2020
Activa
Vaste activa
Voorraden
Lange termijn vorderingen
Debiteuren
Liquide middelen
Te ontvangen OB
Overlopende activa
Totaal

31-12-2020
2.474
19.798
5.076
5.715
9.440
0
0
42.503

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

31-12-2020
39.454
0
0
1.132
1.474
443
42.503

