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Ons activiteitenverslag

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2020 WERELDWINKEL RAALTE

Voor het financieel verslag zie de volgende pagina.

Ons doel is

a. door de verkoop van fair trade producten uit ontwikkelingslanden bij te dragen 

aan de verbetering van de levensomstandigheden van de producenten in die 

landen;

b. voorlichting te geven en bewustwording en betrokkenheid van het principe van 

eerlijke handel te stimuleren bij de klanten en in de regio.

Ons beleid is erop gericht

a. een inspirerende winkel in te richten en in stand te houden waar authentieke en 

originele producten uit verschillende ontwikkelingslanden en culturen verkocht 

worden. Deze producten zijn voor het overgrote deel fairtrade gecertificeerd en 

vervaardigd en verhandeld met respect voor mens en milieu.

b. het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over fairtrade, 

ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren.

Wereldwinkel Raalte is een vrijwilligersorganisatie.

Alle medewerkers, inclusief de bestuursleden, zijn vrijwilligers. 

Eventueel gemaakte kosten voor de winkel worden vergoed onder overlegging 

van de brondocumenten.

In 2020 is de winkel vanwege de Corona pandemie in totaal 12 weken gesloten 

geweest. Daarbuiten was de winkel slechts op beperkte schaal geopend. Eind 

juni hebben we een on-line webshop opgestart voor de bestelling van food 

artikelen. Na de sluiting van half december zijn we een bestel- en bezorgservice 

begonnen. Veel omzet hebben deze verkoopkanalen echter niet opgeleverd.

Hierdoor en ook door het ontbreken van kerstmarkten, braderiën en andere 

evenementen is de omzet in 2020 aanzienlijk lager geweest dan in de jaren 

hiervoor.

Ook veel jaarlijks terugkerende activiteiten konden door Corona niet uitgevoerd 

worden.
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Ons financieel verslag Staat van baten en lasten 2020

Baten

Omzet 26.181

Inkoopwaarde van de omzet 15.017

Brutomarge 11.164

Lasten

Personeelskosten 5.660

Huisvestingskosten 10.842

Verkoopkosten 520

Kantoor- en admiekosten 1.835

Algemene kosten 706

Afschrijvingen 982

Financiële baten en lasten 269

Totaal lasten 20.814

Bedrijfsresultaat -9.650

Buitengewone baten

Organisaties en particulieren 6.400

TOGS en TVL 5.303

Totaal buitengewone baten 11.703

Netto resultaat 2020 2.053

Balans 31 december 2020

Activa Passiva

Vaste activa 1.718 Eigen vermogen 47.374

Voorraden 14.648 Vreemd vermogen 0

Lange termijn vorderingen 1.303 Lange termijn schulden 0

Debiteuren 45 Crediteuren 43

Liquide middelen 29.943

Te ontvangen OB 0 Te betalen OB 240

Overlopende activa 0 Overlopende passiva 0

Totaal 47.657 Totaal 47.657
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