
1 

 

Jaarverslag 2016 Fairtrade Gouda  definitief, 18 januari 2017 

 

JAARVERSLAG 2016 STICHTING FAIRTRADE GOUDA 

1. Algemeen 

De Stichting kijkt met voldoening terug op het afgelopen jaar, dat vooral tijdens 

de laatste maanden in het teken stond van ons eerste lustrum. Immers, Gouda 

werd alweer vijf jaar geleden, in november 2011, Fairtrade gemeente. Daarmee 

behoorden we tot eerste 20 plaatsen in Nederland die deze betekenisvolle titel 

behaalden. Inmiddels zijn dat er ruim zeventig. We zijn erin geslaagd het 

lustrum met glans te vieren, en dat nog extra luister bij te zetten door aan het 

eind van 2016 prolongatie van de titel Fairtrade gemeente te verwerven voor 

wederom twee jaar.  

Ook in financiële zin had de Stichting een goed jaar; extra bijdragen van de 

Stichting Gouda Wereldwijd maakten aanvullende activiteiten mede mogelijk. 

2. Kernactiviteiten 

 

a. Wereld Fairtrade Dag 

Deze dag werd in 2016 op 14 mei gevierd. Ook ditmaal werd de succesvolle  

jaarlijkse wandeling door historisch Gouda georganiseerd. Die stond ditmaal in 

het teken van ‘wereldburger’ Erasmus, die in Gouda zijn sporen heeft 

nagelaten. En 500 jaar geleden al opkwam voor gelijkheid en rechtvaardigheid. 

De wandeling was gelardeerd met bezoekjes aan verschillende fairtrade 

deelnemers, die vertelden over hun passie en de bezoekers lieten proeven van 

hun producten. De ongeveer 25 wandelaars genoten van de combinatie van 

historische, culturele en culinaire hoogstandjes en losten en passant nog een 

puzzel op, die de winnaar een dinerbon voor een heerlijke maaltijd bij Fairtrade 

Restaurant Bangkok City opleverde.  

b. Wereldreizen 

Een markant onderdeel van de activiteiten was ook dit jaar weer de wereldreis, 

zelfs in tweevoud uitgevoerd. De eerste – voor de groepen 7 en 8 van de 

basisschool- was in april en stond in het teken van chocolade en cacao. Daarbij 

ging het om een ‘pilot’. Fairtrade Gouda werkte hiervoor samen met de 

Bibliotheek (Chocoladefabriek) en het Streekarchief, naast – als altijd- de Brede 
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School en een aantal winkels, zoals Puur, banketbakker van Dijk, banketbakker 

v.d. Berg, banketbakker Herfst en Simon Levelt. In dit project werden de 

leerlingen interactief  betrokken bij het thema eerlijke handel met 

ontwikkelingslanden en kwamen ze zó in aanraking met de problematiek van 

armoede en ongelijkheid in de wereld. De leerlingen kregen op een 

aantrekkelijke manier informatie aangereikt over de oorsprong van cacao en de 

productie van chocolade. Ze deden in de bibliotheek zelfstandig onderzoek aan 

de hand van een aantal vragen. Daarbij kwamen thema’s aan de orde als de 

werkomstandigheden op de cacaoplantages, mogelijke kinderarbeid én de 

perspectieven die fairtrade – met certificering door keurmerken als Max 

Havelaar - biedt op verbetering van de situatie van arbeiders én kinderen.  In 

de bibliotheek werd ook een duidelijke relatie gelegd met de oorsprong van het 

gebouw, de chocoladefabriek. 

 In het ‘buitenprogramma’ dat aan de activiteiten in de Chocoladefabriek was 

gekoppeld, werden verschillende winkels (zie boven) bezocht en kregen de 

kinderen uitleg over de productie van chocolade en de manier waarop cacao 

gebruikt kan worden. Daarbij ging het vanzelfsprekend steeds over eerlijke 

cacao.  

Een extra dimensie aan deze eerste wereldreis van 2016 was de productie van 

een korte film, in opdracht van Stichting Fairtrade – en dankzij een bijdrage van 

Gouda Wereldwijd – vervaardigd door Hermen Buurman. Daarin zien we de 

kinderen bezig in de Chocoladefabriek en bij de bezoeken aan de winkeliers; als 

apart onderdeel zijn nog enkele interviews met kinderen over hun ideeën over 

fairtrade gemaakt. De film ging in première bij het lustrum eind oktober en kan 

verder worden ingezet ter promotie van fairtrade in het onderwijs, ook in 

andere plaatsen.  

De tweede wereldreis was eind oktober/begin november , samenvallend met 

de Fairtrade week én ons lustrum. Deze reis was bestemd voor de leerlingen 

van groep 6. Na een inleidende film van het jeugdtv-programma “Klokhuis” 

trokken de kinderen de stad in, om een aantal winkels te bezoeken waar 

fairtrade producten worden verkocht, gewapend met een  aantal vragen. Deze 

tocht is voorbereid in de lessen en werd ook weer gevolgd door een 

groepsgesprek in de klas. Dit maal deden er maar liefst 8 groepen, afkomstig 

van vier verschillende scholen, aan deze wereldreis mee.  

 Met deze wereldreizen bereikt Fairtrade Gouda honderden leerlingen van het 

basisonderwijs, die op speelse en uitdagende wijze in aanraking worden 

gebracht met thema’s als eerlijke handel en de ongelijkheid in de wereld, die 

zich o.a. laat zien in kinderarbeid. De kinderen worden in de lessen op school 



3 

 

Jaarverslag 2016 Fairtrade Gouda  definitief, 18 januari 2017 

voorbereid en gaan op onderzoek uit, begeleid door ouders, leerkrachten en 

vrijwilligers van Fairtrade Gouda, die in ruim voldoende mate beschikbaar zijn: 

dat is zeker ook een positief element van dit mooie project, dat  zoals zich nu 

laat aanzien- in 2017 wederom in twee edities zal worden uitgevoerd. De ‘pilot’ 

rond het thema cacao en de samenwerking daarin met de Chocoladefabriek is 

ook zódanig goed verlopen, dat een herhaling op de rol staat. 

c. Fairtrade week en eerste lustrum  

Hoogtepunt van het jaar was de viering van het eerste lustrum: Gouda was 

begin november vijf jaar Fairtrade gemeente. De feestelijkheden vielen samen 

met de landelijke Fairtrade week, die doorgaans veel publiciteit meebrengt.  

In Gouda werd de week én het lustrum geopend met het hijsen van onze 

nieuwe Fairtrade vlag voor het Huis van de Stad, door burgemeester Milo 

Schoenmaker. Die sprak warme en den waarderende woorden: “Fairtrade is 

niet meer weg te denken uit Gouda en is ook stevig geworteld in de Goudse 

politiek”. 

Het lustrum werd vervolgd  met een speciale dag (zaterdag 29 oktober) in het 

filmhuis. De promofilm – gemaakt door Hermen Buurman, in opdracht van FT 

Gouda – over de wereldreis ging daar in première. Er werd gesproken door 

stichtingsvoorzitter Jaap Warners en wethouder Hilde Niezen, die beiden het 

belang benadrukten van Fairtrade als middel om te laten zien hoe je als 

gemeente ook buiten je grenzen kunt kijken en kunt bijdragen aan een betere 

wereld. Vervolgens was er een inleiding door Jochum Veerman van Max 

Havelaar (en de landelijke Fairtrade gemeente-campagne) over de actuele 

situatie van Fairtrade, gevolgd door een geanimeerde discussie. Na een 

gezamenlijke lunch was er de gelegenheid om naar de lange film “Tony” te 

kijken, die het verhaal vertelt van de ontwikkeling van de eerlijke Tony’s 

Chocolonely chocolade. Verschillende Fairtrade deelnemers sponsorden deze 

dag, zoals de Natuurwinkel, Sligro en banketbakkers Herfst, v.d. Berg en van 

Dijk: de laatste had voor prachtige gebakjes gezorgd met ons Fairtrade logo 

erop.   

In het winkelcentrum Bloemendaal organiseerden Fairtrade deelnemers AH, 

Jumbo en Gall&Gall een speciale kleurwedstrijd voor kinderen. Helaas was de 

deelname gering, mede doordat genoemde bedrijven tekort schoten in de 

promotie van de activiteit.  

Wél succesvol was het eveneens traditionele Fairtrade diner, georganiseerd in 

samenwerking met de Wereldwinkel, dit maal voorafgaand aan de Fairtrade 

week. De voortreffelijke maaltijd werd bereid door leerlingen van het ID-
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college; de ft-wijnen werden gesponsord door Sligro. De 30 beschikbare 

plaatsen waren heel snel uitverkocht. 

Het vermelden waard is zeker ook de aandacht voor Fairtrade in het 

bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad: gedurende hele week werden door 

middel van posters e.d. de fairtrade producten en het lustrum in het zonnetje 

gezet.  

d. Tellingen en prolongatie van de titel 

De criteria zijn door de landelijke campagne zodanig aangepast, dat nu één 

keer in de twee jaar een aanvraag voor titelverlenging moet worden ingediend. 

De laatste titelverlening werd verkregen in december 2014 – voor de jaren 

2015 en 2016. Gouda diende dus afgelopen najaar weer een aanvraag voor de 

periode 2017- 2018 in. Al in april/mei werd een door het team van vrijwilligers 

een aanvang gemaakt met de zgn. ‘tellingen’, de bezoeken aan de winkels, 

horecazaken, bedrijven en maatschappelijke organisaties (scholen, kerken etc.) 

die als deelnemer aan de Fairtrade campagne staan geregistreerd, omdat ze ft 

producten verkopen óf gebruiken in hun bedrijfsvoering.  Deze bezoeken – of 

soms ook telefonische contacten – zijn ook te beschouwen als een vorm van 

relatiebeheer.  Specifieke tellingen werden ook gedaan in de supermarkten: dat 

gebeurde in de maanden augustus/september. Daarbij kon vastgesteld worden 

dat de 10 supermarkten die in Gouda deelnemen  een nog steeds toenemend 

aantal ft artikelen in hun assortiment hebben. Gemiddeld genomen is sprake 

van een stijging van 7,8 % t.o.v. 2015. De beide Plus-supermarkten 

onderscheiden zich met het grootste aantal artikelen, conform het landelijke 

beeld. 

Nog nét voor het verstrijken van 2016 liet de landelijke jury weten dat Gouda 

haar titel prolongeert.  De jury heeft lof voor de prestaties van het Goudse 

team en noemt de lokale werkgroep ‘sterk en een voorbeeld voor andere 

gemeenten’. Een pluspunt is dat de Goudse werkgroep kan rekenen op steun 

en waardering van de gemeente. Een aanbeveling van de jury is dat de 

gemeente nog wel iets meer aan PR zou kunnen doen. 

Volgens de jury zijn voldoende winkels, horeca, bedrijven en organisaties 

fairtrade deelnemer, al zou het aantal bedrijven en organisaties nog wel wat 

hoger kunnen. Fairtrade Gouda is het daarmee eens: eind 2016 is het aantal 

geregistreerde deelnemers  93, zelfs twee minder dan eind 2015. Het streven 

om de 100 te halen blijft overeind!  

 

 



5 

 

Jaarverslag 2016 Fairtrade Gouda  definitief, 18 januari 2017 

3. Overige activiteiten 

 

a. Ambassadeurs 

Fairtrade Gouda bracht in 2016 een al langer levend idee in praktijk: in 

augustus traden zeven ambassadeurs aan, die het streven fairtrade in Gouda 

meer bekendheid te geven, gaan ondersteunen, ieder vanuit en binnen het 

eigen “vakgebied”. Dit zijn Nienke Lindeboom (Modewinkel Karakter), Céline 

Brugman (Natuurwinkel), Dick Winkelman (Museumhavencafé), Fred Ipenburg 

(kerken), Paul Swartjes (Sligro), Gerda van Dijk (banketbakkerij, winkels) en 

Christiaan Quik (lid gemeenteraad voor de CU, politiek). Tijdens de eerste 

bijeenkomst van de ambassadeurs kwamen al tal van ideeën op tafel, waarmee 

de komende tijd gewerkt gaat worden.  

b. MVO 

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ook een van de 

criteria waarop een Fairtrade gemeente wordt beoordeeld) werd al in het 

jaarverslag 2015 gemeld dat de voormalige MVO Award (drie maal uitgereikt 

door onze Stichting) werd ondergebracht in de Ondernemersprijs Midden 

Holland. Fairtrade Gouda is daarbij betrokken via het lidmaatschap van het 

nieuw opgerichte Duurzaamheids Platform Gouda (DPG); op die manier wordt 

het MVO gedachtengoed in genoemde prijs geborgd.  Dat bleek ook bij de 

eerste uitreiking van deze prijs, in januari 2016. In de categorie Detailhandel en 

Horeca ging de tweede prijs naar Fairtrade deelnemer Banketbakkerij van Dijk.  

Fairtrade Gouda ging intussen ook aan de slag  met de opzet van een Eerlijk 

Winkelen netwerk in Gouda, aansluitend bij een landelijk concept, dat al in een 

50 tal gemeenten succesvol wordt toegepast en duidelijke MVO-kenmerken in 

zich draagt. Daarbij wordt gekeken naar drie categorieën: fairtrade, biologisch 

en recycling/tweedehands; winkels die – na beoordeling  - meedoen, zijn 

zichtbaar via een app en website, en eventueel ook aansluitend via een 

papieren versie. Dit project heeft FT Gouda opgepakt samen met de 

wereldwinkel; we hopen het in de eerste maanden van 2017 definitief te 

lanceren.  

c. Scholierendebat 

Ook in 2016 vond de debatwedstrijd tussen middelbare scholen plaats, in 

oktober, in het Huis van de Stad. Ook dit maal was fairtrade  één van de 

thema’s waarover werd gediscussieerd. De Stichting stelde prijsjes voor de 

deelnemers beschikbaar.  
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d. Communicatie 

Fairtrade Gouda slaagde er ook in 2016 weer in de aandacht van de media te 

trekken. De maandelijkse logopagina in “deGouda” werd voortgezet en enkele 

malen uitgebreid tot een hele pagina. Met uitgever Gouda Media Groep werd 

de noodzaak geconstateerd tot nieuwe afspraken over financiering en 

frequentie te komen. Het weekblad maakte een special over  duurzaam 

winkelen in het kader van ons lustrum, dat ook in de vrije nieuwsgaring 

publiciteit opleverde. Ook de Goudse Post en het AD Groene Hart namen – 

minder vaak dan gehoopt – persberichten over.  

De eigen media van FT Gouda kenden een duidelijke verbetering in 2016. De 

digitale Nieuwsbrief is vier maal uitgebracht; de wens het aantal lezers uit te 

breiden blijft overeind. Onze social media: website, Facebook en Twitter 

worden beter gebruikt en actueel gehouden,  dankzij de inzet van enkele van 

onze vrijwilligers. In 2016 is ook gestart – dankzij een extra investering – met de 

bouw van een nieuwe website (uitbesteed aan een extern bedrijfje), die veel 

gebruikersvriendelijker zal zijn. De site zal in de eerste maanden van 2017 

worden gelanceerd.  

Voorts is in 2016 een nieuwe folder voor bedrijven ontwikkeld en in gebruik 

genomen, en is – speciaal voor het lustrum – een eigen Gouda Fairtrade vlag 

gemaakt. Ten gevolge van een foutje bij de productie van de eerste vlag 

(inmiddels hersteld) werd een nieuw exemplaar vervaardigd: derhalve 

beschikken we nu over twéé vlaggen (voor de prijs van één), die ook heel goed 

als spandoek bruikbaar zijn. 

In het kader van het lustrum werden uitgebreide interviews gegeven aan TV 

Gouwestad, TV Gouda (GMG) en Radio Gouwestad. 

e. Gemeente  

De samenwerking van de Stichting met de gemeente was ook in het 

lustrumjaar goed, ondanks de bestuurlijke crisis midden in het jaar. 

Burgemeester Milo Schoenmaker en wethouder Hilde Niezen gaven acte de 

présence in de lustrumweek en op ambtelijk niveau was er altijd ruimte voor 

overleg met Evelien ten Cate en Manon Straatman. De financiële bijdrage van 

de gemeente bleef op hetzelfde niveau.  

Aan de zichtbaarheid van Fairtrade werd door de gemeente ook bijgedragen 

via het opnemen van een speciale pagina in de nieuwe gemeentegids, een 

felicitatiebericht in de Goudse Post t.g.v. het lustrum (gemeentepagina’s) en 
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het in Fairtrade-sfeer aankleden van het bedrijfsrestaurant tijdens de 

lustrumweek.  

Wethouder Daphne Bergmans opende de eerste wereldreis rond het thema 

cacao in april (zie boven) en wethouder Hilde Niezen zond al vóór de zomer een 

brief aan alle Fairtrade deelnemers in Gouda om hen te vragen aandacht aan 

het lustrum te geven en daar eventueel ideeën voor aan te leveren.  

De gemeente zette opnieuw een stap in het plaatsen van komborden (deel van 

de komportalen aan de grenzen van de gemeente) met het Fairtrade 

gemeente- bord daarin, nu aan het begin van de Rotterdamse weg, na de 

sluizen).  

Tenslotte is het vermeldenswaard dat een deel van de gemeenteambtenaren 

dit jaar werden bedacht met een fairtrade Kerstpakket  (besteld bij de 

wereldwinkel).  

f. Landelijke campagne 

Fairtrade Gouda is actief deelnemer aan de landelijke Fairtrade 

gemeentecampagne. Bij landelijke en regionale bijeenkomsten zijn leden van 

ons team steeds aanwezig en dragen we bij aan de discussies over de toekomst 

van de campagne, o.a. over de financiering en de criteria voor deelname. 

Buurgemeenten  als Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard  

(reeds Fairtrade gemeente of onderweg naar de titel) worden ondersteund met 

adviezen. De voorzitter van de werkgroep (Ruud Lambregts) is sinds begin 2016 

ook actief als regioadviseur (onbezoldigd) in de landelijke campagnestructuur, 

voor de regio West (Noord- en Zuid Holland en Zeeland).  

g. Vrijwilligers 

Stichting en werkgroep kunnen bogen op een 12tal actieve vrijwilligers in het 

kernteam, waarvan de meeste al geruime tijd meedraaien. De stabiliteit van 

het team is daarmee groot en de continuïteit van het werk goed gewaarborgd. 

Niettemin blijven we uitzien naar verjonging en een evenwichtiger man-vrouw 

verhouding.  En naast de vrijwilligers van het kernteam beschikt Fairtrade 

Gouda nog over een ‘pool’ van plusminus acht vrijwilligers ‘op oproepbasis’, die 

kunnen worden ingezet voor activiteiten als de tellingen, de wereldreizen etc.  

Eind 2016 namen we afscheid van Justin de Visser, die zijn drukke baan niet 

langer met FT Gouda kon combineren. Justin vervulde enkele jaren de functie 

van secretaris van werkroep én Stichting. Harry Clemens (lid van het team van 

het eerste uur) nam beide functies over.  
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4. Financieel verslag 

Voor het financieel verslag wordt verwezen naar de aparte bijlagen. De 

Stichting hecht eraan speciaal de genereuze bijdragen van de Stichting Gouda 

Wereldwijd (in afbouw) te vermelden, die het mede mogelijk maakten de 

wereldreizen te organiseren en de film rond de cacao-reis te financieren. 

Uiteraard verdient ook de financiële bijdrage van de gemeente t.b.v. de 

activiteiten vermelding.  

 

Financieel verslag Fairtrade Gouda 2016 

 Inkomsten Begroting Realisatie 10/01 
a. Beginsaldo 2016 / eindsaldo 2015 (1) $2.400,00 $1.945,96 
b. Bijdrage gemeente Gouda $5.000,00 $5.000,00 
c. Bijdrage Gouda Wereldwijd $2.500,00 $2.500,00 
d. Bijdrage Brede School (Wereldreis 2 maal) $450,00 $425,00 
e. Logopagina inkomsten $450,00 $0,00 
f. Gouda Wereldwijd / film extra bijdrage $1.800,00 $1.800,00 
Totaal inkomsten $12.600,00 $11.670,96 

 Uitgaven Begroting Realisatie 10/01 
a. Wereldreizen (2 maal) $3.100,00 $2.234,10 
b. Expositie (2) $1.500,00 $0,00 
c. Communicatie $3.300,00 $2.752,75 
d. Activiteiten (FT-week / Lustrum) $2.400,00 $2.831,93 
e. bestuurskosten $500,00 $980,04 
f. Film $1.800,00 $1.800,00 
Totaal uitgaven $12.600,00 $10.598,82 

Saldo (3) 
 

$1.072,14 

 
Opmerkingen 
1. 
 

Het beginsaldo wijkt af van begroot beginsaldo tgv bankbetaling op moment van vaststelling saldo 
2015. 

2. De realisatie van de expositie-wand is vooralsnog onder discussie 
3. In begroting communicatie was 1800 meegenomen voor ontwikkeling van de nieuwe website; 

deze is nog niet volledig gerealiseerd en 900 euro wordt voor 2017 gereserveerd 

Fairtrade Gouda 
dd. 11 januari 2017 

 


