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Voorwoord
Eerlijke en duurzame handel in Bathmen, dat draagt de Wereldwinkel Bathmen al
meer dan 35 jaar uit. Inmiddels een vaste waarde in het dorp en omstreken en alweer
jaren vanuit het pand aan de Schoolstraat.
Wereldwinkel Bathmen wil bijdragen aan een eerlijke, duurzame samenleving, waarin
wereldwijd alle mensen zelfstandig kunnen werken, naar school gaan, leven. Dat kan
onder meer door rechtvaardige en duurzame productie en handel.
Wij doen dat door producten in en te verkopen. Producten die voldoen aan de
uitgangspunten van eerlijke handel (fairtrade): zo ontvangen de boeren een goede
prijs en de arbeiders ontvangen een goed loon. We stimuleren om te produceren
onder goede arbeidsomstandigheden met respect voor milieu.
Eerlijke handel staat nog steeds onder druk. Konden we jaren geleden melden dat
grote chocoladefabrikanten fairtrade chocolade gebruiken – wat ze ook met veel
bombarie verkondigden -, inmiddels is in alle stilte het Max Havelaar logo van hun
producten verdwenen. Het garanderen van een leefbaar loon was blijkbaar een stap te
ver.
Gelukkig zien we dat er meer schapruimte voor fairtrade in de supermarkten komt en
steeds meer supermarktketens kiezen hiervoor.
Als wereldwinkel willen we eigenlijk niet bestaan. Als alle producten eerlijk en
duurzaam worden geproduceerd en we elkaar een eerlijke prijs betalen, zijn we niet
meer nodig. Een eerlijke prijs voor vlees en zuivel dat duurzaam wordt geproduceerd,
een eerlijk loon voor alle mensen en eerlijke handelskansen.
Daar zijn we nog lang niet en in het geweld van handelsoorlogen, importheffingen en
protectionisme zijn de inwoners van de zuidelijke landen vaak het eerste slachtoffer.
We blijven ons dus inzetten voor een wereld, waarin iedereen een goed en leefbaar
inkomen heeft.
Ook dit jaar een dankwoord voor de vele mensen die ons een warm hart toedragen en
steunen: onze vele, vaak ook trouwe klanten. Zij kopen bewust bij onze winkel en
kiezen bewust voor fairtrade.
En al onze medewerkers die ook in 2017 zich belangeloos inzetten.
Zonder onze vrijwilligers en klanten is er geen wereldwinkel!
Ik wil u en al onze klanten en al onze medewerkers daarom bedanken voor uw en hun
bijdrage aan eerlijke handel.
Lambertus Kracht, voorzitter Wereldwinkel Bathmen

Algemeen
De Wereldwinkel Bathmen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De
vereniging is opgericht op 1 september 1981 en ingeschreven in het
Handelsregister onder nummer 38022608.
Wereldwinkel Bathmen is lid van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels (LvWW).
De landelijke vereniging zet zich namens alle leden-wereldwinkels in voor de promotie
van fairtrade en van de wereldwinkels.
Vrijwilligers
Wereldwinkel Bathmen kan bestaan door de inzet van een grote groep vrijwilligers.
Hierdoor is de winkel dagelijks open. Van maandag tot en met donderdag zijn we
geopend van half 2 tot half 6, vrijdag van 9 uur tot half 6 en zaterdag van 9 tot 4 uur.
Door de continuïteit van deze openingstijden kunnen we rekenen op vaste bezoekers.
Meestal staan mensen met zijn tweeën in de winkel. Je bent dan minder kwetsbaar en
vaak worden dan meteen diverse acties voorbereid.
Door persoonlijke omstandigheden zijn af en toe mensen (tijdelijk) niet inzetbaar.
Evelien weet elke maand weer de puzzel van de roosters rond te krijgen.
Onze vrijwilligers in 2016
Anja Hofstede
Anneke Bijsterveld
Annelies Relou
Annemiek van Trijp
Anny in ’t Veld
Ben Besselink
Beppie Koeslag
Carla Berends
Conny de Bakker
Dik van Dijk
Els Hulscher
Ellen Meijer
Emily Hakkert
Evelien de Waal
Fenny Hulst

Geertje den Otter
Henk Bronsvoort
Hennie Bosman
Henny Borninkhof
Ina Gerards
Ineke Waanders
Itje de Vogel
Janke Wols
Jannie Bruijns
Jenny Tiecke
Johanna Wiersma
Joke Aarsman
José Vijver

Lambertus Kracht
Liesbeth Meijer
Maria van Noordenburg
Marja Broekhuis
Marja Duivenvoorde
Riet van der Klis
Rolanda Fledderus
Wil Meijer
Willy Kerkdijk
Willie Uildriks
Tonny in ’t Hof (kas)
Paul Wols (Gered
Gereedschap)
Rob Schrijvers (Gered
Gereedschap)

Bestuur
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Winkelcoördinator:
Algemeen lid:

Lambertus Kracht
Annelies Relou
Ben Besselink
Joke Aarsman
Henk Bronsvoort

Vergaderingen
Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop alle vrijwilligers elkaar
ontmoeten en waar we onderwerpen bespreken.
De nieuwjaarsborrel wordt altijd goed bezocht. Het is een gezellig moment na de
drukke ‘december-periode’. Het jaarlijkse bezoek van Sint aan Bathmen, de
kerstpakketten-actie en de gezellige winkeldrukte kunnen we dan even achter ons
laten.
De jaarlijkse ledenvergadering werd dit jaar weer in het cultuurhuus Braakhekke
gehouden. De leden hebben ingestemd met de verantwoording en het jaarverslag van
2016. In deze vergadering namen we afscheid van Edith Baars.
Het bestuur vergadert maandelijks, waarbij alle aspecten van de winkel besproken
wordt.
Ontwikkelingen rondom onze winkel
Omzet
De wereldwinkel is een vaste waarde in Bathmen. We bieden een goed alternatief
voor een mooi cadeau, voor interieur en natuurlijk voor de bekende voedingsartikelen.
Naast een trouwe schare klanten weten ook nieuwe klanten en bezoekers van
Bathmen de wereldwinkel te vinden.
De omzet in onze winkel is afhankelijk van allerlei zaken. Een daarvan is de
aantrekkelijkheid van ons dorp voor het doen van aankopen. Het is belangrijk dat het
totale winkelaanbod in Bathmen blijft uitnodigen. Vele ‘stille’ dagen in het dorp laten
zien dat het lastig is voor detailhandel in een dorp als het onze. De druk op de
detailhandel is ook voor onze winkel merkbaar. De omzet was lager dan in 2016.

Huisvesting
Na vele jaren kwam er dan eind 2017 eindelijk definitief uitsluitsel: de Wereldwinkel in
Bathmen gaat verhuizen! We betrekken samen met de bibliotheek de ruimte aan
Schoolstraat 25.
Om dit resultaat te bereiken is vele jaren intensief gesproken en gestuurd. Het was

een intensief traject. Een traject waarin onze vrijwilligers veel werk moesten en
moeten verzetten, om e.e.a. in goede banen te leiden. Samen met een aan de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gelieerde binnenhuisarchitect zijn diverse
besprekingen geweest met de architecten en ontwerpers van de bibliotheek, wat
uiteindelijke leidde tot een inrichtingsconcept dat door alle betrokkenen werd
geaccepteerd.
Samen met Bibliotheek, Oudheidkundige Kring Bathmen en Publiekszaken gemeente
Deventer betrekken we een gemeenschappelijke huisvesting. De vrijwilligers van de
Wereldwinkel Bathmen nemen het dagelijks beheer van deze ruimte op zich. Ook de
openingstijden van onze winkel worden iets gewijzigd.
De verhuizing en de gemaakte afspraken zijn vooraf met de vrijwilligers tijdens een
algemene vergadering besproken, waarna gezamenlijk is besloten tot deze verhuizing
en alles wat daarbij komt.
Hoewel de weg lang, kronkelig en vol hobbels was en is, hebben we vertrouwen in
onze invulling van de plek in de nieuwbouw. De huidige vestiging (Schoolstraat 5)
verlaten we begin 2018.
Met de definitieve keuze om te verhuizen werd het druk. Bij collega-wereldwinkels is
gekeken naar voorbeelden, er werd materiaal verzameld en een planning uitgewerkt.
Het team huisvesting werd voor de uitvoering versterkt, zie het verslag daarover onder
de teams.
De opening van de nieuwe winkel heeft ten tijde van het opstellen van dit jaarverslag
al plaatsgevonden op 3 februari 2018.
Landelijke ontwikkelingen
Wereldwinkel Bathmen is lid van de Landelijke vereniging van Wereldwinkels (LvWW).
De landelijke vereniging zet zich namens alle leden-wereldwinkels in voor de promotie
van fairtrade en van de wereldwinkels.
In 2017 zijn 4 Algemene Leden Vergadering door leden van het bestuur bezocht. De
vergaderingen gingen vooral over het voortbestaan van de Landelijke Vereniging.
Door diverse oorzaken, zoals het niet tijdig betalen van de fee door verschillende
wereldwinkels en achterblijvende projectinkomsten dreigde er een tekort aan liquide
middelen. Er werden werknemers van het landelijk bureau ontslagen, waarna nog 2
werknemers op het landelijk bureau overbleven. Dit heeft gevolgen voor de
ondersteuning vanuit het landelijk bureau aan de winkels.
Onze winkel heeft ingestemd met de in november 2017 voorgestelde plannen en
daarmee het voortbestaan van de LvWW. Wij zijn namelijk van mening dat het
stimuleren van eerlijke handel, de verspreiding van het fairtrade-gedachtegoed en
specifiek de missie van de Wereldwinkels alleen dan goed kan plaats vinden, als we
dit gemeenschappelijk, landelijk en zelfs Europees en wereldwijd aanpakken.
Er waren ook positieve resultaten te melden. Zo werden rondom de Doppers betere
inkoopafspraken gerealiseerd, doordat de LvWW namens haar leden de inkoop en

distributie kon onderbrengen bij 1 partij. Dit leverde forse besparingen op voor zowel
winkels als de LvWW. De komende jaren moeten gelijksoortige acties weer bijdragen
aan de verspreiding van eerlijke handel in Nederland.
Stichting Landelijke Wereldwinkel Cadeaubonnen.
Onze winkel gebruikt ook de landelijk uitgegeven Wereldwinkel Cadeaubonnen. De
beherende stichting cadeaubonnen heeft surséance van betaling aangevraagd met als
doel een reddingsplan te kunnen uitvoeren. In eerdere jaren is een groot aantal
winkels gestopt met deze cadeaubonnen en door de dalende verkoop is de stichting in
problemen gekomen.
Door de surseance konden de cadeaubonnen niet meer verzilverd worden en stopte
ook in onze winkel de verkoop. Van onze klanten werden de bonnen wel ingenomen.
Begin 2018 is bekend geworden dat een doorstart zal worden uitgevoerd. Dat
betekend dat een deel van de door onze winkel ingeleverde bonnen wordt uitbetaald
en de cadeaubonnen weer in gebruik worden genomen.
Teams
Om al het werk in en rondom de wereldwinkel gedaan te krijgen, zijn er diverse teams.
Veel vrijwilligers werken, naast het verkoopwerk in de winkel, samen in een team.
Team Inkoop Non Food
Verslag Inkoopgroep.
Joke Aarsman, Willy Kerkdijk, Ina Gerards en Marjan Duivenvoorde zorgden voor de
inkopen. In de toekomst worden steeds verschillende mensen , wie het leuk vindt,
gevraagd om inkopen te doen. Een keer in de 2 maanden werden inkopen gedaan in
Culemborg. De bedrijven in Barchem zijn gestopt, de artikelen zijn overgenomen door
Centrum Mondiaal en Cerro Azul.

Team Inkoop Food
De werkgroep food bestaat uit 2 vrijwilligers: Rolanda Fledderus en
Evelien de Waal. Zij houden de voorraad in de gaten en doen
ongeveer om de 4 tot 6 weken een bestelling. Zij bestellen bij Fair
Trade, waar voornamelijk de wijn, thee en kookproducten worden
ingekocht. Bij Cerro Azul, waar de koffie van Café de Origen,
dessertwijn en de chutney vandaan komen. En de Tony
Chocolonely chocolade wordt bij Barbosa ingekocht.
De bestellingen worden via de webshops gedaan en zij zorgen er
altijd voor dat een bestelling zodanig hoog is, dat er geen
vervoerskosten aan verbonden zijn. Food is een belangrijke pijler van onze winkel en
dit jaar hebben we erg veel koffie, thee en heel veel Tony Chocolonely repen verkocht.

Dit jaar zijn we begonnen met de verkoop van Deventer koffie. De bonen komen van
de koffieboeren uit Uganda en worden bij Fleur de Café, in Deventer, gebrand en
ingepakt. Een mooi samenwerkingsverband, waarbij onder andere Rabobank Salland
en de Rabobank Foundation zijn betrokken en de opbrengsten ten goede komen aan
de boeren in Uganda.
De Deventer koffie is (nog) niet fairtrade. Het lokale initiatief willen we echter graag
ondersteunen en is daarom als aanvulling op ons assortiment fairtrade-koffie.
De inkopers houden de informatie bij van de nieuwe of veranderde producten en
verwerken de nieuwe prijzen in het kassasysteem. Tijdens de winkeldiensten zorgen
ze ervoor dat de voorraad in de winkel op peil blijft en er zo aantrekkelijk en
overzichtelijk mogelijk blijft uitzien.
Team Voorraadbeheer
Het team Voorraadbeheer bestaat uit vier personen, Hennie Bosman, Dik van Dijk
Willie Uildriks en Rolanda Fledderus (teamleider). Dit team is er verantwoordelijk voor
dat ingekochte producten correct in de computer worden ingevoerd voor ze in de
winkel kunnen worden gezet. Een taak die met grote nauwkeurigheid wordt
uitgevoerd.

Team Huisvesting
In het team huisvesting zitten Henk Bronsvoort, Dik van Dijk en Hennie Bosman.
Het jaar 2017 was een jaar waarin bijna alle aandacht op de nieuwe locatie was
gericht. Dat hield ook in dat er op de oude locatie geen grote klussen werden verricht.
Er waren nog wel wat lekkage problemen, maar die zijn door een loodgieter op vrij
eenvoudige wijze verholpen. De verwarming deed deze winter weer zijn werk niet
goed, maar gelukkig bracht een elektrische heather warmte in het magazijn. En er
waren wat verlichtingsproblemen, en ook die werden weer opgelost.
Henk Bronsvoort liet in april 2017, bij de jaarvergadering, zijn zelfgebouwde maquette
van de inrichting van de nieuwe locatie, zien. Op deze wijze konden alle aanwezigen
zich vast een beeld vormen van de nieuwe winkel.
Er was nog geen contract getekend voor de nieuwbouw, maar Henk was er al
helemaal klaar voor.
Het meeste werk voor huisvesting gebeurde achter de schermen, door een werkgroep
onder leiding van Henk. Met de hulp van velen is begonnen met het verzamelen van
materiaal en het maken van de inrichting voor de nieuwe wereldwinkel. Behalve op
vrijwilligers van de Wereldwinkel is ook een beroep gedaan op diverse dorpsgenoten.
In november is o.l.v. Henk Bronsvoort begonnen met het vervaardigen van de
meubels en stellingen, nadat de werkgroep eerst een aantal wereldwinkel bezocht
heeft voor ideeën en keuze van materialen.

Team Kerstpakketten
Dit jaar heeft het team, in overleg met het acquisitiebureau dat we vorig jaar inzetten,
besloten om die actie niet in 2017 te doen, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was.
De evaluatie van de actie in 2016 leerde ons dat we voor een dergelijke actie meer
voorbereiding nodig hebben.
Door de teamleden zijn weer diverse relaties en mogelijke opdrachtgevers benaderd
wat resulteerde in een aantal mooie opdrachten. Een mooie order van de
apothekersdienst Gelre Ziekenhuizen was de kers op de taart!
Team Etaleren
Het team Etaleren bestaat uit Carla Berends, Jannie Bruijns, Marja Broekhuis en Itje
de Vogel. Het etaleerteam zorgt dat de winkel er netjes uit ziet, aangepast aan het
seizoen of komende feestdagen en activiteiten.
Voor 2017:
Maand januari: Opruiming
Maand februari: Valentijn
Maand maart: Boekenweek
Maandapril: Pasen
Maand mei: Moederdag
Maand juni: Vaderdag
Maand juli/augustus: Zomer
Maand september: Kunstmarkt
Maand oktober: Kinderboekenweek
Maand november: Sinterklaas
Maand december: Kerst

Team Public Relations
Het PR team bestaat uit: Anny in ’t Veld (redactionele stukjes en advertenties in de
Bathmense Krant), Annemiek van Trijp (theeboeketjes), Marian Timmerman, Beppie
Koeslag (presentatie), José Vijver, teamleider (presentatie kerkactiviteiten). Helaas
heeft Emily Hakkert om privé redenen al haar activiteiten bij de wereldwinkel
afgezegd.
Activiteiten:
Naast de maandaanbiedingen en de opruiming organiseerde de PR diverse acties.
Het streven is om iedere week een foto of stukje op Facebook en website te zetten.
Januari
20 Januari werd Riet van der Klis in de bloemetjes gezet en gefeliciteerd met haar 35jarig jubileum bij de wereldwinkel. Ook deden wij mee met de landelijke actie :Win een
culinair pakket ter waarde van 40 euro. Bij aankoop van rijst en woksauzen van Fair
Trade Original kreeg men een actie kaartje . Bij inlevering kon men kans maken op
een culinair pakket. De prijs viel niet in Bathmen.
Februari
Rondleiding door de wereld winkel aan 4 meisjes van groep 8 van de Dorpsschool.
Maart
Paaseitjes raden bij de wereldwinkel.

Mei
13 mei: World Fair Trade Dag en Moederdag
De kinderen konden o.l.v. Emily cadeautjes knutselen
van kosteloos materiaal.
Ook waren er weer verschillende pakketjes gemaakt voor
moederdag. Bij besteding van 10 euro of meer kreeg men
een leuke attentie.
Juni
In het kader van het stimuleren van eerlijke handel hebben we Zilversmid Dambar uit
Nepal uitgenodigd om zijn sieraden in Bathmen te verkopen.
Helaas was het ditmaal niet mogelijk om hem ook aan het werk te zien, maar op
vrijdag 2 juni was Dambar te gast bij wereldwinkel Bathmen. Dit was voor Dambar
een groot succes want hij verkocht voor ruim 2000 euro!
Juli en augustus
Opruiming
September
OP 2 september was er weer de Kunstmarkt Bathmen. De laatste waarbij de
Wereldwinkel vanuit haar pand direct aansluit op het marktterrein. Met de aanstaande

verhuizing gaan we ook deze mooie plek missen. En een belangrijke plek voor
fairtrade: de opbrengst was 1751 euro.
Oktober
28 oktober t/m 5 november Fair Trade week.
Wij startten deze week met de promotie van de Deventer Koffie. De koffiebonen
worden rechtstreeks ingekocht bij koffieboeren in Uganda die produceren met respect
voor het milieu. Hoewel deze koffie (nog) niet fairtrade is, wordt de opbrengst van de
koffie weer geïnvesteerd in de lokale koffieboeren. Een mooi initiatief dat onze steun
verdiend!
Ruud Boon van Deventer Koffie stond met een standje voor onze winkel zodat de
mensen de koffie konden proeven. De klanten konden die dag een pak met 15%
korting kopen. Zowel van het proeven als de aanbieding werd gretig gebruik gemaakt!
November
Winterfair/ Sinterklaas en Kerst
19 november stonden we op de Winterfair in de manege in Bathmen. Als thema voor
deze maanden hadden we: Dubbel Cadeau. Cadeau voor de producent en voor de
ontvanger. Emily maakte een mooie poster: Draagt u ook een steentje bij? Bij elk
cadeau kreeg de klant een steentje met een kaartje waarop de tekst stond: met uw
aankoop heeft u een steentje bijgedragen. De opbrengst van de Winterfair was rond
de 100 euro, gelijk aan 2015.
December
Voor Sinterklaas stond weer de prachtige boot van Loes Diebels in de etalage.

Goede doelen
Ook dit jaar hebben we een deel van onze winst aan goede doelen geschonken. In de
ledenvergadering kozen de vrijwilligers projecten voor jongeren: zij zijn de toekomst
voor hun landen. Twee goede doelen werden zaterdag 2 september verrast. De
Mineke Foundation en True Colours kregen elk een gift van 500,-- voor hun projecten
voor jongeren in Liberia en Zuid Afrika.
Beide projecten hebben een band met Bathmen. Zo was Anne Ruijter bij het project
van True Colours in Zuid Afrika betrokken. Anne, kleindochter van vrijwilligster Riet
van der Klis, heeft ervoor gekozen een jaar verschillende projecten te doen en heeft
twee maanden meegewerkt met True Colours.
True Colours is een groep
docenten en artiesten die
door verschillende
activiteiten kinderen in
sloppenwijken
zelfvertrouwen geven en
vaardigheden leren.
Onze donatie was bestemd voor een muurschilderingsproject bij de Jeffrey's Bay Surf
Club, voor ongeveer 25 kinderen tussen 6-19. Er werden kunst- en surfworkshops
gegeven. Daarbij leren de kinderen ook over de gevaren van de zee. Na afloop van de
workshops maken ze samen een muurschildering. Deze muurschildering fungeert als
billboard voor het onderwijs van hun gemeenschap.
Ook de Mineke Foundation heeft een band
met onze omgeving.
In 1968 vestigden Dabwe Wiah en Mineke
Muilerman zich in Liberia. Zij droomden over
en werkten aan een Liberia dat niet
afhankelijk zou blijven van hulp, maar
zelfstandig kan functioneren.
Tonia Dabwe startte Stichting Mineke Foundation in 2009 om het levenswerk van haar
ouders voort te zetten vanuit Nederland. Mineke Foundation ondersteunt de circa
20.000 inwoners in het gebied rond Dabwe Town zich te ontwikkelen en hun
levensomstandigheden te verbeteren. Door onderwijs te bieden en ondernemerschap
te bevorderen.
De gift is bestemd voor de tienerclub. Hier zitten ca. 30 tieners in, 13 t/m 19 jaar. De
meeste komen uit sociaal achtergestelde wijken, veel uit eenoudergezinnen. Tijdens
de wekelijkse clubbijeenkomsten krijgen ze voorlichting over onderwerpen als drug- en
alcoholmisbruik, seksuele voorlichting en leren ze vaardigheden die de jongeren in
hun leven nodig zullen hebben. Denk aan goed communiceren, gespreks- en
presentatietechnieken, omgang met anderen.
Tenslotte krijgen ze de kans om vaardigheden te leren waar ze geld mee kunnen
verdienen.

Gered Gereedschap

Bij de Wereldwinkel kun je gebruikt handgereedschap inleveren.
Dit wordt opgeknapt door vrijwilligers. Het is bestemd voor mensen en organisaties in
derde wereld landen. ‘Onze’ mannen achter Gered Gereedschap in Bathmen zijn
Paul Wols en Rob Schrijvers

Oude Mobiele Telefoons voor Terre des Hommes
In de wereldwinkel zijn portvrije enveloppen af te halen waarin je gebruikte mobiele
telefoons kunt opsturen naar Terre des Hommes.

Wereldwinkel Bathmen

Financiële positie
Met een algemene reserve van iets minder dan € 10.000 en nagenoeg geen schulden en alleen aangegane
verplichtingen ter hoogte van € 7.500 voor de nieuwe inrichting kan de financiële positie ultimo 2017 als gezond
worden beschouwd. In de reserve verkoopruimte is na verrekening van de in 2017 gemaakte kosten nog € 10.465
beschikbaar. De risico's van voorraad en bedrijfsvoering zijn afgedekt middels een continuïteitsreserve.
Actief
31.12.2017
Vaste activa
Inrichting verkoopruimte
Inventaris verkoopruimte
Lening SOS Wereldhandel

p.m.
p.m.
454

31.12.2016
p.m.
p.m.
454

454
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Omzetbelasting
Liquide middelen

14.451
2.414
784
25.789

454
14.519
11.150
28.357

43.438
43.892

54.026
54.480

9.765

12.080

Passief
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
Reserve verkoopruimte
Continuïteitsreserve
Reserve lidmaatschap LvWW

10.465
18.500
974

12.850
18.500
2.500
29.939
39.704

Kortlopende schulden
Reservering ondersteuningsdoelen
Crediteuren
Omzetbelasting
Overige schulden

2.200
1.957
31

3.200
2.332
690
2.328
4.188
43.892
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33.850
45.930

8.550
54.480

Wereldwinkel Bathmen

Winst- en verliesrekening over 2017

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto winst
Overige opbrengsten

Contributies
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Afwaardering voorraden
Algemene kosten
Kosten nieuwbouw
Bijzondere bedrijfslasten
Totaal kosten
Resultaat

2017

2016

37.735
26.99810.737
114
10.851

39.368
27.25712.111
145
12.256

1.850
3.447
1.907
1.172
4.790
2.385
1.526

2.141
1.722
2.328
1.160
4.080

17.077
6.226-
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11.431
825

