1. Instelling
Naam instelling : Stichting Wereldwinkel Wierden
RSIN
: NL 805034420 BO1
Vestigingsadres : Marktstraat 11a, 7642 AK Wierden
Telefoonnummer : 0546-574656
Website
: bestuur@wereldwinkelwierden.nl

2. Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel: Het bedrijven van een Wereldwinkel, waar eerlijk ingekochte
producten uit de Derde Wereld worden verkocht en daarmee het publiek in de gemeente Wierden
te confronteren met aspecten van duurzame ontwikkeling, alsmede voorlichting en activiteiten te
organiseren over die duurzame ontwikkeling.
2. Het bieden van een thuisbasis in de gemeente Wierden aan ideële groeperingen, om hen vanuit
de Wereldwinkel de gelegenheid te geven zich te profileren en activiteiten te verrichten.
In meer detail betekent dit, dat: Stichting Wereldwinkel Wierden zich inzet om mensen in
3e-wereldlanden een toekomst te bieden, via zelfhulp door hen, voor hun producten toegang te
verschaffen tot de Nederlandse markt. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij
aan de ontwikkeling van de makers ervan in de 3e-wereld.
2.1. Hoe wordt dit gerealiseerd?
Wereldwinkel Wierden realiseert zijn idealen via verkoop van fairtrade gecertificeerde producten, die
door fairtrade gecertificeerde bedrijfjes en coöperaties in 3e-wereld landen worden geprodu-ceerd.
Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Onze producten omvatten koffie,
thee, cacao, suiker, wijn en afgeleide producten, lokale maaltijdingredienten, alsmede kunst- en
handwerkproducten voor interieurdecoratie of huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Lokale producenten ontvangen daarvoor een eerlijke prijs, die ook niet onderhevig is aan dagelijkse schommelingen van wereldmarktprijzen voor grondstoffen, waardoor een zeker bestaan geborgd is en daardoor
continuïteit verschaft. Hierdoor wordt de lokale bevolking in de betrokken landen in staat gesteld
zichzelf te onderhouden en zich te ontwikkelen door training en scholing.
2.2. De Organisatie
Onze Wereldwinkel in Wierden wordt gedreven door uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers, die zich
inzetten uit ideële overwegingen. Wereldwinkel Wierden is aangesloten bij de koepelstichting
"Landelijke Vereniging van Wereldwinkels (LVWW)". Deze lobbyt op internationaal niveau voor een
rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert de bedrijven die fairtrade producten leveren
op de criteria van eerlijke handel en geeft support aan ledenwinkels.

3. Actueel beleidsplan
3.1. Inleiding
Wereldwinkel Wierden bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen
investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Wierden is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen
vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze
winkels en daarbuiten.
3.2. Activiteiten
Wereldwinkel Wierden vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten
groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
 verkoop en promotie van fairtrade producten.
 het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes.
 bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

3.3. Financiering en vermogen
De financiering van de Stichting Wereldwinkel Wierden wordt verkregen uit:





de marge uit de verkoop van fairtrade producten in haar winkels in Wierden en Albergen
en op markten elders.
subsidies en donaties.
wervingsacties.
verhuur van eigen pand aan de Kerkstraat 5a te Wierden.

Het beheer van het vermogen geschiedt door de penningmeester. Deze wordt gecontroleerd door
een kascommissie bestaande uit 2 vrijwillige medewerkers.
De besteding van het vermogen gaat naar inkoop van fairtrade producten en naar aanschaf en onderhoud van bedrijfsmiddelen. In de praktijk gebeurt de inkoop via fairtrade gecertificeerde
importeurs, die centraal voor alle landelijke Wereldwinkels in Nederland de fairtrade producten
inkopen bij de lokale 3e-wereld producenten. Indien de financiële toestand het mogelijk maakt, doet
de Stichting Wereldwinkel Wierden jaarlijks een donatie aan een of meerdere goede doelen
organisaties, waarvan de doelstellingen de eigen stichting doelstellingen ondersteunen.
Navragen of de uitgekeerde bedragen vanaf 2014 hier genoemd moeten worden.
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