
 

Beleidsplan Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, 

gevestigd te Culemborg, Randweg 8, 4104 AC Culemborg. 

Datum oprichting 11-3-1972;  

Datum laatste statutenwijziging 20-7-2016 

De statutaire doelstelling van de vereniging: 

1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van eerlijke handel als middel om bij te dragen aan 

een eerlijke mondiale verdeling van welvaart. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

-het stimuleren tot vestiging, ondersteunen en versterking van Wereldwinkels; 

-het stimuleren tot vestiging, ondersteuning en versterking van gelegenheden waar 

consumenten, instellingen en bedrijven de gelegenheid hebben producten van eerlijke handel te 

verhandelen, te kopen en te gebruiken;  

-het bevorderen van het kritisch consumeren; 

-mee te werken aan vergroting van de economische betekenis van de eerlijke handel op de 

handelsmarkt; 

-de bewustwording en daardoor de betrokkenheid en solidariteit te bevorderen van mensen in 

Nederland bij sociale, politieke, culturele, economische en ecologische 

ontwikkelingsvraagstukken in relatie tot onrechtvaardige wereldhandelsstructuren; 

-het vestigen en stimuleren van het uitwisselen van informatie tussen de leden van de 

vereniging; 

-samenwerking met andere organisaties in binnen- en buitenland met een gelijkgerichte 

doelstelling; 

-alle andere middelen die bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel. 

 

Het bestuur van de vereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen: 

1 M.M. Evers, voorzitter; 

2 H.J.M. Sluijs, secretaris; 

3 F.H. Dolmans, penningmeester; 

4 E. van Luijk, algemeen lid; 

5 P.G. Postma, algemeen lid; 

6 H.M.J. Bouma-Braks, algemeen lid; 

7 R.J.A. Lambregts, algemeen lid; 

8 J.H. van Balen, algemeen lid; 

9 L. Verhart-Daanen, algemeen lid. 

    De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer         

    40477975 
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Financiële verantwoording:  

Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd met een jaarverslag van bestuur en directie en 

een jaarrekening en begroting voor het komend jaar. 

Jaarrekening 2016 (x € 1.000) 

Activa 

Vaste activa: 

Materiële vaste activa      37 

Voorraden       13 

Vorderingen en overlopende activa                            250 

Liquide middelen                              277 

Passiva  

Reserves en fondsen          194 

Schulden op korte termijn         383 

 

Totaal        577    577 

 

Staat van baten en lasten over 2016 (x € 1.000) 

 Baten: 

Baten uit fondsenwerving         701 

Subsidies van overheden         443 

Overige baten           128 

Totaal baten                     1.272 

Lasten: 

Fairtrade                6 

Gifts en living           374 

Retail dienstverlening          810 

Fairtrade gemeenten            47 

Stichting cadeaubonnen           96 

Totaal lasten                      1.333 



 

Resultaat, negatief      

    -  61 


