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Jaarplan 2017 
 

1. Kernactiviteiten 
 

a. Deelnemers 
Deelnemers vormen de kern van Fairtrade Gouda. We hebben sinds enkele jaren 
rond de 90 deelnemers. Helaas zijn er ieder jaar een aantal afvallers, vooral omdat 
winkels en bedrijven sluiten of verhuizen. Dit zijn vooral kleine bedrijven (bijv. 
kledingwinkels). Onder nieuwe deelnemers bevinden zich steeds vaker grote 
bedrijven. Dit proberen we in 2017 te versterken met bijv. Promen, Croda, Centric, 
Stedin, Oasen. Ook zetten wij in op het Fairtrade maken van het Groene Hart 
Ziekenhuis. 
 
We streven in 2017 naar tenminste één contact met iedere deelnemer, via bezoek 
in de lente en in het geval van supermarkten een telling in augustus/september. 
 
Een onderwerp van discussie is het verschil in betrokkenheid tussen deelnemers. 
Sommige deelnemers leveren een 'minimale' inzet, waar wij blij mee zijn wat dat is 
beter dan geen inzet en hiermee kunnen we aan de criteria van de landelijke 
campagne voldoen. Andere deelnemers gaan echt voor meer. We willen in 2017 
vooral aandacht besteden aan deze groep ('verdieping'), en voortrekkers belonen 
met extra publiciteit.  
 
Binnen hetzelfde kader:  Fairtrade School: KW School, die echt wil gaan voor de 
titel in 2017.  
 

b. Wereld Fairtradedag   c.q. Fairtradeweek in mei 
We gaan in ieder geval weer een fairtrade wandeling organiseren. Misschien nog 
een extra activiteit, bijv. i.s.m. Plus Supermarkten en de lancering van Eerlijk 
Winkelen. Eventueel zou de Eerlijk Winkelen lancering aan de wandeling gekoppeld 
kunnen worden. 
 

c. Fairtradeweek 
Ideeën rond de Fairtradeweek begin november:  

o Filmhuis met debat?  (evt. combineren met scholieren(debat)?; ook denken 
aan Cinema Gouda) 

o Fairtrade diner i.s.m. Wereldwinkel en ID-college: voor herhaling vatbaar! 
o Herhaling aandacht Fairtrade in Huis van de Stad 

 
d. Onderwijs 

o Wereldreis 
Voor basisscholieren willen wij 2 x een Wereldreis organiseren: in april een 
themareis rondom cacao voor groepen 7 en 8, i.s.m. Bibliotheek Gouda, 
Streekarchief en de Brede School.  

In het najaar willen we een algemene wereldreis organiseren i.s.m. de Brede 
School, voor groep 6. 

o Scholierendebat 
In 2015 hebben we voor het eerst een actieve bijdrage geleverd aan het 
scholierendebat voor middelbare scholen in het Huis van de Stad. Scholieren 
bespraken hierin ook stellingen in verband met fairtrade. In 2017 proberen we 
opnieuw fairtrade-stellingen in het debat te krijgen.  (noot: Gerard checkt 

haalbaarheid bij Michel Klijmij-van der Laan) 

 
e. MVO  

Van 2012 tot 2014 hebben we 3x een MVO-Award uitgereikt. In 2015-16 hebben 
we de MVO-Award ingebracht in de regionale Ondernemers Prijs Midden Holland. 
Het is tijd om na te denken over een nieuwe speciale activiteit op MVO-terrein! 
Maar welk?   Ideeën:   
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- een nieuwe speciale MVO-prijs voor Gouds kleinbedrijf?  -> denk aan tijd die de 
organisatie kost, begroting en publieksbereik. Voor het laatste lijkt het essentieel 
om te werken met een samenwerkingspartner die zorgt voor bereik. (De meningen 
in de werkgroep zijn verdeeld) 
- Eerlijk Winkelen: dit concept is breder dan Fairtrade, d.m.v. aandacht voor 
biologische winkels en restaurants, en moderne vormen van kringloop (en circulaire 
economie) en kan worden benoemd als MVO-activiteit 
- Fairtrade straat: het Lange Groenendaal ontwikkelt zich steeds meer als dé hippe 
winkelstraat in Gouda met veel aandacht voor duurzaamheid, inclusief fairtrade. 
Een idee is om deze straat te benoemen en promoten als Fairtrade straat. Wij 
zullen hiervoor eerst draagvlak onderzoeken met de lokale ondernemersvereniging. 
 

f. Titelverlenging 
Vanaf 2015 is het slechts nodig om eens per 2 jaar titelverlenging aan te vragen. Dit is dus 
niet nodig in 2017. Dit zal ons niveau van activiteiten in dit jaar niet verminderen!  (ook 
niet wat betreft contacten met deelnemers, zie 1a.) 
 

 
2. Speerpunt(en) en thema’s 

 
We kiezen in 2017 voor verdieping en inzet van onze ambassadeurs  
 
Bij 1.a. spreken wij het voornemen uit om extra aandacht te besteden aan deelnemers die 
gaan voor extra inzet. We proberen om voortrekkers te belonen met extra publiciteit. 
Is het mogelijk om een apart label/ sticker ('Ik doe meer!') of sterren-systeem aandacht 
te vestigen op de voortrekkers? 
 
In 2016 is een eerste bijeenkomst georganiseerd met ambassadeurs voor Fairtrade Gouda. 
De ambassadeurs hebben nieuwe ideeën geopperd, waaruit prioriteiten zijn geformuleerd. 
Hoge prioriteit (in volgorde van essentie en uitvoerbaarheid): 

� M.b.v. Sligro sportorganisaties betrekken b.v. hockeyclub ( Hans), 
Olympia ( Karin) 

� Maken van een eigen Expowand en deze inzetten bij vele events, 
bedrijven. 

� Leggen van flyers bij Sligro, horeca, winkels e.d. Ook in het Huis van de 
Stad en VVV ( passend bij de eerlijke winkel route) 

� Maak gebruik van de sociale media en Gouda Bruist 
� Op Gouda FTdag ook een FT markt organiseren ( op Goudasfaltterrein, 

Museum Gouda??) 
� Zeker twee keer per jaar als ambassadeurs bij elkaar komen ( 

eerstvolgende 7 februari) 
� Jaarlijkse meeting met Sligro en horeca. 
� Raad van Kerken zorgt voor meer aandacht van kerken voor FT 
� FT op de kaart zetten van Centric m.b.v Sligro 
� Gesprek voeren met Grand Canyon 

 
Tegelijkertijd zullen we kijken hoe we afstemmen met fairtrade gemeenten landelijk. 
Discussies op dat niveau, m.n. over de criteria, zijn gaande en daar participeren wij ook 
actief in. 
 

3. Samenwerking Gemeente Gouda 
 
Voortzetting van de goede samenwerking en afstemming, vooruit denkend ook aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van voorjaar 2018. In tweede helft van 2017 politieke partijen 
benaderen met oog op verkiezingsprogramma's. 
Voortzetting van deelname aan Duurzaamheidsplatform Gouda, en verkennen van 
mogelijkheden dat deze meer aandacht besteed aan fairtrade (in overleg met de 
gemeente).  
Plaatsing nieuwe komborden. 
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4. Communicatie en media aandacht 

 
a. deGouda 

GoudaMediaGroep is een degelijke samenwerkingspartner van Fairtrade Gouda en zal dat 
blijven in 2017. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt m.b.t. de logopagina. De deelnemers 
van de logopagina hebben tijdens ons lustrum geprofiteerd van free publicity ('Bewust 
consumeren'). Wij hopen in 2017 opnieuw op free publicity. We geven prioriteit aan een 
hele pagina boven spreadpagina’s.  
GMG biedt ook ruimte als vergaderlocatie waar we graag gebruik van maken als 
uitwijkmogelijkheid als er geen ruimte beschikbaar is in het Huis van de Stad. 

 
b. Website 

Begin 2017 lanceren we onze nieuwe website die ook goed leesbaar is op smartphone en 
tablet.  

 
c. Social media 

We willen social media nog actiever en assertiever gebruiken in 2017. We willen 
voorkomen dat er géén dips in belangstelling ontstaan na onze kernactiviteiten. We streven 
naar promotie van een aantal activiteiten als event op facebook. 

 
d. Activititeitenagenda's  

Tot nu toe worden onze activiteiten vooral aangekondigd via de logopagina en eigen media 
(website, social media). In Gouda bestaan meer kanalen. In 2017 proberen we hier meer 
gebruik van te maken: Gouda Bruist, de Uitloper, (indien mogelijk?: Agenda Goudse Post)  
 

e. Consumentenfolder Fairtrade Gouda 
We willen een nieuwe, geactualiseerde consumentenfolder uitbrengen. 
Daarnaast willen we een app (en  i.s.m. "Eerlijk winkelen" ) en een route via XPlore. 
 

f. Nieuwsbrief 
Wij willen 4x een nieuwsbrief uitbrengen (maart, juni, september, december) en willen het 
lezersbestand uitbreiden.  

 
g. RTV Gouwestad:  

De contacten die rond lustrum werden aangehaald zullen wij vasthouden en gebruiken. 
 

 
5. Vrijwilligers 

Vergeleken met werkgroepen in andere fairtrade gemeenten mogen wij ons verheugen 
in een relatief groot aantal vaste vrijwilligers. Tegelijkertijd leert de ervaring dat het 
moeilijk is om al onze ideeën om te zetten in uitvoering door gebrek aan menskracht.  
 
Daarom zetten wij ons in om nieuwe vrijwilligers te werven, zowel "vaste" vrijwilligers 
die zich willen committeren voor een langere periode (bijv. tenminste een jaar) als 
vrijwilligers voor een bepaalde klus zoals de Wereldreis, tellingen, en hand-en-span 
diensten bij een bepaalde activiteit. 
 
Werving van vaste vrijwilligers doen wij in de eerste plaats via advertentie(s) op de 
vacaturesite van GoudvoorElkaar (voormalig VIP).   
 
Aandacht voor diversiteit (man/vrouw en jong/oud) 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Prioritering van de ideeën die door de ambassadeurs zijn genoemd (21 
oktober 2016) 

 


