Beleidsplan Stichting MalawiShop Zundert 2021 - 2025
De Stichting MalawiShop stelt zich tot doel het verwerven van middelen t.b.v. de
Stichting Afriana Foundation. Door middel van de verkoop van tweedehands
goederen wil de Stichting MalawiShop een structurele bijdrage leveren aan het
verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen die leven onder de
armoedegrens in Malawi, in de vorm van medische verzorging, voeding en onderwijs.
De totaalomzet kan worden gegenereerd door verkoop uit de winkel en verkopen via
de webshop www.malawishopzundert.nl/webshop
Het nettoresultaat komt geheel ten goede aan de projecten van de Afriana
Foundation in Malawi. Zie: www.afrianafoundation.org
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur.
De MalawiShop verwerft haar goederen dankzij donaties van personen en bedrijven.
De MalawiShop koopt op geen enkele manier goederen in met als oogmerk om deze
met winst te kunnen verkopen. De totale winkelomzet bestaat derhalve uit de
verkoop van om niet verworven goederen.

Het personeelsbestand van de MalawiShop bestaat geheel uit vrijwilligers. Deze zijn
te verdelen in drie categorieën;
1. De winkelmedewerkers
2. De magazijnmedewerkers
3. De mensen die onverkoopbare producten afvoeren naar de plaatselijke
milieustraat.
De winkelmedewerkers ontvangen en assisteren de bezoekers van de winkel en
vullen regelmatig het assortiment van de winkel aan.
De magazijnmedewerkers selecteren de goederen bij binnenkomst op
verkoopbaarheid, plegen waar nodig onderhoud en bepalen de verkoopprijs.

Vrijwilligers en bestuursleden van de Stichting MalawiShop doen hun werk geheel
onbezoldigd.

Pagina 1 van 2

De winkel is geopend van woensdag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur en
op zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Algemene gegevens
Naam:
Gevestigd:
RSIN:
IBAN:
KVK nummer:
Land:
Telefoon:
Contact:

Stichting MalawiShop
Veldstraat 55, 4881 BB Zundert.
861586001
NL19 RABO 0358110424
80199976
Nederland
076-7200822
info@malawishopzundert.nl en bestuur@malawishopzundert.nl

Bestuurssamenstelling Stichting MalawiShop
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Jacques van Tichelt
Nicole van Elteren
Lilian van Elteren - Daas
Jos Roelands
Marie-Louise van Aert - van Dun
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