Beleidsplan Stichting Wereldwinkel Huizen, gevestigd Kerkstraat 66, 1271 RM Huizen.
Opgericht als vereniging op 19 mei 1989, omgezet tot stichting 2 december 2004.
De statutaire doelstelling van de stichting :
1. De stichting heeft tot doel:
a. die veranderingen van wereldhandelsstructuren te bevorderen, welke nodig zijn om
te komen tot een rechtvaardige wereldsamenleving;
b. de Nederlandse consument bewust te maken van de slechte omstandigheden van de
lokale bevolking van minder ontwikkelde landen door uitbuiting door
grootgrondbezitters en multinationals;
c. om alles verder te ondernemen wat met het in de vorige twee leden bepaalde
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door verkoop van producten, die door kleine
zelfstandigen en/of werkend in coöperatieve vormen in landen met een grote
ontwikkelingsachterstand worden geproduceerd, waarbij prijzen gegarandeerd worden en
scholing, gezondheidszorg en huisvesting worden meegefinancierd.
3.De stichting tracht haar doel mede te verwezenlijken door het beheer van haar vermogen.
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
1. R.C. Boersma-Padmos: voorzitter;
2. D. Jacobs-van Hoeven: secretaris;
3. L. Verhart-Daanen: penningmeester;
4. A.T. Postma-van der Valk: algemeen bestuurslid.
Bestuursleden worden door het bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur wordt uit haar midden
gekozen.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-,Eem-en Flevoland onder
nummer 32058986.
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Vrijwilligers en verkoopmedewerkers:
Taken van vrijwilligers en verkoopmedewerkers zijn opgesteld in het huishoudelijk regelement,
vastgesteld te Huizen op 7 november 2006;
Het beloningssysteem van de vrijwilligers en verkoopmedewerkers is uitsluitend gericht op
vrijwilligerswerk. Behoudens vergoedingen voor gemaakte onkosten worden geen
andere vergoedingen verstrekt.
Jaarlijks wordt een verslag opgesteld van de uitgeoefende activiteiten;
Financiële verantwoording : ( de Stichting beoogt geen winst), positieve resultaten worden
toegevoegd aan de bestemde reserve welke dienen om negatieve resultaten te
kunnen opvangen en ook bestemd zijn voor nieuwe activiteiten.
Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd met een staat van bezittingen en
schulden; een staat van baten en lasten van het afgelopen jaar en een begroting voor
het komende jaar.
Staat van bezittingen en schulden per 31 december 2017 ( x € 1.000):
Vaste activa

0

Voorraad

8

Vorderingen

1

Liquide middelen

28

Bestemd vermogen

34

Schulden op korte termijn
Totaal

3
37

37

Staat van baten en lasten over het jaar 2017 (x € 1.000) Begroting 2018x € 1.000)
Omzet(ex omzetbelasting)
Inkopen

28

28

-21

-21

7

7

-10

-10

-3

-3

Bruto winst
Kosten
Saldo, nadelig
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Zowel het verslag van uitgeoefende activiteiten als de financiële verantwoording worden
besproken met de vrijwilligers en de verkoopmedewerkers tijdens de jaarvergadering
gehouden in maart/april.
Met de medewerkers wordt, na een proefperiode, een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.
Om de hierboven genoemde doelstelling te kunnen realiseren is onze stichting aangesloten bij
de Landelijke vereniging van Wereldwinkels, thans gevestigd in Culemborg.
De stichting is ingeschreven bij de belastingdienst onder RSIN/fiscaal nummer 009003216.
De stichting heeft een internetsite onder nummer- : www.wereldwinkelhuizen.nl
De stichting is gehuisvest in het huurpand: Kerkstraat 66 te Huizen. Het pand is een
monumentenpand en is eigendom van de Gemeente Huizen.

Beleidsplan op korte en middellange en lange termijn
Op korte termijn:
Door de huidige economische recessie heeft onze stichting als belangrijkste zorg de crisis te
overleven, om onze doelstelling, zoals in onze statuten staat, te kunnen blijven
verwezenlijken. Tevens is een onderdeel van onze activiteiten er op gericht om
voorwaarden scheppend te zijn voor de vrijwilligers en verkoopmedewerkers. Tevens
bieden wij de vrijwilligers en verkoopmedewerkers scholingsvoorstellen aan om ze
beter te laten functioneren.
Middellange en lange termijn:
Zodra hiervoor weer de mogelijkheden zijn ontstaan doordat er een hogere en adequate
omzet is gerealiseerd zal er gestreefd worden naar een zo breed mogelijke realisatie
van de doelstellingen van de stichting. Hierbij kan worden gedacht aan :
-het ontplooien van meer gezamenlijke activiteiten met de vrijwilligers en
verkoopmedewerkers ;
-het ontplooien van meer en andere activiteiten in de Gemeente Huizen zelf ;
-het meewerken aan het benoemen van de Gemeente Huizen tot Fair Trade Gemeente
in de toekomst.
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