Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

World Fair Trade Organization (WFTO)

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 5 3 6 6 7 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Parallelweg West 9A, 4104 AX, Culemborg

Telefoonnummer

0 3 4 5 5 3 6 4 8 7

E-mailadres

administration@wfto.com

Website (*)

https://wfto.com/

RSIN (**)

8 1 3 9 3 4 6 1 8

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Welvaartsverbetering
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

wereldwijd (meer dan 80 landen)
1 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Aantal vrijwilligers (*)
Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Roopa Mehta

Secretaris

Sunil Chitrakar

Penningmeester

Pieter Barend Swart

Algemeen bestuurslid

Sophie Valerie Leon Tack; Luis Alberto Heller; Christopher Solt

Algemeen bestuurslid

Ligia Ileana Cordon Castillo De Van Meer; Giorgio Dal Fuime; Indro Dasgupta

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

WFTO aims to improve the livelihoods of economically marginalized producers and
workers, especially in the South. WFTO aims to change unfair structures of
international trade, mainly by means of Fair Trade, to improve and co-ordinate the
co-operation of its member organizations and to promote the interests of and provide
services to its member organizations and individuals.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

WFTO’s Strategic Plan (2018-21) was approved at the Delhi Extra-ordinary General
Meeting in November 2017 by members. The strategic plan is made up of five strategic
goals:

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

WFTO receives income through 2 main pillars:

1. Credibility and Identity: WFTO is the leading network of the Fair Trade movement. Its
principles define the practice of Fair Trade.
2. Learning: Provide an environment for sharing and learning, that enables WFTO
members and others to strengthen their Fair Trade practices.
3. Market Access: Create market access opportunities for members through a credible
Fair Trade Guarantee System.
4.Voice: Promote and raise awareness of the Fair Trade model. Advocate for change
to conventional trade.
5.Capability: Enhance the WFTO’s capability to deliver value added services to its
members.

Core income comes through annual membership fee contributions of the WFTO
members.
WFTO also collaborates with different donors on specific projects. For that WFTO
receives restricted project income.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

The WFTO Board does not receive any remuneration. They volunteer their time to the
organization. The General Meeting sets a budget for covering the direct costs for board
members to attend two meetings per year, which typically take place either in
Culemborg or the location of the WFTO biennial summit.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

See the activities in 2021 in the WFTO annual report:

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://wfto.com/sites/default/files/Annual%20Report%202021.pdf

Open

€

Liquide middelen

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

Totaal

€

€

Effecten

Vorderingen &
overlopende activa

Voorraden

€

923.267

127.553

1.050.820

1.054.647

€

3.827

€

+

€

+

€

€

€

€

733.102

36.415

€

Financiële vaste activa

+

€

3.827

€

Materiële vaste activa

€

€

+

€

€

€

0

€

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

31-12-2021

Activa

773.223

769.517

3.706

3.706

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva

€

€

€

€
416.176

300.300

31-12-2021

€

€

€

€

€

€

+

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

3 1 –

Balans

Balansdatum

2
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1.054.647

338.171

716.476

+

€

€

€

€

197.146

300.423

31-12-2020 (*)

€

€

€

€

€

€

+

773.223

275.654

497.569

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

618.534

€

592.406

€

0

0

€

0

€

670.487

€

462.422

Giften en donaties van particulieren

€

1.062

€

4.191

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+
1.062

€
€

+
4.191

+
Som van de baten

Lasten

€

1.290.083

+

+
€

1.059.019

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

295.889

€

371.729

Huisvestingskosten

€

18.744

€

24.397

Afschrijvingen

€

2.986

€

2.833

Financiële lasten

€

-6.316

€

-122

Overige lasten

€

80.980

€

114.753

Som van de lasten

€

1.071.176

€

955.346

Saldo van baten en lasten

€

218.907

€

103.673

678.893

€

+

441.756

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://wfto.com/sites/default/files/Annual%20Report%202021.pdf

Open

