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JAARVERSLAG 2017 STICHTING FAIRTRADE GOUDA 

1. Algemeen 

De Stichting -en de werkgroep- Fairtrade Gouda kijkt met voldoening terug op 

het jaar 2017. Gouda werd in november 2011 Fairtrade gemeente en heeft 

sindsdien ieder jaar acties ondernomen om de eervolle titel te behouden. In 

2016 werd het eerste lustrum gevierd waarbij de titel voor twee jaar werd 

geprolongeerd. In 2017 zijn diverse activiteiten ondernomen, in dit jaarverslag 

samengevat, die aangeven dat de prolongatie is verdiend.  

In financiële zin had de Stichting een goed jaar; extra bijdragen van ASN 

Foundation en GoudApot maakten aanvullende activiteiten mede mogelijk. Aan 

het eind van 2017 is een Educatiefonds gevormd met middelen van Stichting 

Gouda Wereldwijd waarmee financiering van educatieve activiteiten voor de 

komende jaren gewaarborgd is. 

 

2. 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 was ook in 2017 het 

geval. Daarnaast trof het afhaken van het kledingmerk Gaastra (McGregor) bij 

de Fair Wear Foundation enkele deelnemers in de kledingbranche. In de 

categorie grote bedrijven mochten we Promen verwelkomen als deelnemer. 

Door aansluiting te zoeken bij het landelijk initiatief Eerlijk Winkelen hebben 

we kunnen samenwerken met een nieuwe categorie deelnemers. Eerlijk 

Winkelen.nl wijst de weg naar leuke en hippe winkels die zich onderscheiden 

door verkoop van fairtrade, biologische en/of tweedehands producten. Deze 

bijzondere winkels in Gouda zijn te vinden met een handzame app en een 

aparte website. 

Ultimo 2017 hebben we 82 'reguliere' fairtrade deelnemers en 18 Eerlijk 

Winkelen deelnemers, waarvan 10 in beide groepen, 90 in totaal. 
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Met alle deelnemers is tenminste eenmaal gesproken. Ook al was een bezoek 

dit jaar geen vereiste voor de prolongatie van de titel, in het voorjaar hielden 

vrijwilligers een inventarisatie van deelname en assortiment. In het geval van 

supermarkten werd het aanbod van producten geïnventariseerd in de maand 

september. Dit jaar konden we Jumbo Sportlaan toevoegen aan de 

supermarkten die voldoen aan de criteria van de fairtrade gemeente 

campagne. 

b. Wereld Fairtrade Dag 

Deze dag werd in 2017 op 13 mei gevierd. In Gouda organiseerden wij opnieuw 

een succesvolle stadswandeling. De tocht voerde langs Goudse winkels en 

horecazaken die zich hebben aangesloten bij Eerlijk Winkelen en bood tevens 

een kijkje op Gouda als handelsstad in vroeger eeuwen. Het startschot werd 

gegeven door wethouder Daphne Bergman (portefeuille o.a. Binnenstad/ 

economie, Cultuur en Onderwijs). Meer dan 40 mensen meldden zich aan maar 

helaas kon niet iedereen worden toegelaten vanwege de beperkte capaciteit 

van winkels en stadsgids. 

c. Wereldreis basisscholen 

In het voorjaar, van 9 t/m 31 maart, is een wereldreis met het thema cacao 

georganiseerd voor groepen 6, 7 en 8 van basisscholen. De activiteit werd 

georganiseerd i.s.m. Bibliotheek Gouda, Streekarchief, Brede School, 

basisscholen en fairtrade winkels. De verantwoordelijkheid werd gedeeld: 

medewerkers van de Bibliotheek waren verantwoordelijk voor inhoud en 

verloop van activiteiten binnen de Chocoladefabriek, en de Stichting Fairtrade 

voor het contact met de Brede School en basisscholen en de ondernemers in 

de binnenstad. Uiteindelijk deden 130 leerlingen van 8 groepen mee; helaas 

had 1 school met 4 groepen op het laatste moment afgezegd. Wethouder 

Duurzaamheid Hilde Niezen verrichtte de officiële opening. De Wereldreis 

Cacao werd mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation, www.asnbank.nl 

en GoudApot. 

In het najaar, van 7 t/m 10 november, werd een tweede wereldreis 

georganiseerd i.s.m. de Brede School, basisscholen en fairtrade winkels 

(Natuurwinkel, House of Goods, Karakter, Wereldwinkel, Kersvers, Speeldoos, 

Puur en Simon Levelt). Hieraan deden 2 scholen met 3 groepen mee (groepen 5 

en 6). De ontvangst was steeds in de studio van RTV Gouwestad. 
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d. Fairtrade week  

Fairtrade Gouda was mede organisator van de Duurzaamheidsdag Gouda op 

zaterdag 28 oktober. Burgemeester Milo Schoenmaker opende de dag in de 

aula van het Coornhert Gymnasium met de woorden “We zijn als gemeente 

actief bezig met duurzaamheid en daarbij willen wij zo veel mogelijk 

Gouwenaars inspireren.” Gouda's kinderburgemeester Romaissa Magouh 

voegde hier aan toe: "Ook kinderen krijgen te maken met het gebruik van de 

wereld. Daarbij geldt: jong geleerd, oud gedaan”. Gedurende de hele dag 

kwamen enkele honderden bezoekers langs om kennis te nemen van wat er in 

Gouda allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Er waren tal van 

kraampjes, praktische en leerzame workshops en activiteiten voor kinderen. In 

het volle programma was ook plaats voor aandacht voor de invloed van 

klimaatverandering op mensen in Afrika en Azië, inclusief koffie- en 

peperboeren die gelukkig ook al zelf bezig zijn om klimaatverandering tegen te 

gaan, gesteund door consumenten van Fairtrade producten. 

Het jaarlijkse Fairtrade Diner was dit keer zeer in trek. De belangstelling was zo 

groot, dat een tweede avond nodig was om iedereen te ontvangen. De 

ontvangst op 1 en 2 november was bij het MBORijnland (voorheen ID College), 

waar studenten de bezoekers verrasten met een heerlijk driegangen diner, 

bereid met Fairtrade producten. Het diner was georganiseerd door de 

Wereldwinkel en Fairtrade Gouda, i.s.m. het MBORijnland. 

Bij de twee Plus-filialen in Gouda werden van 31 oktober - 2 november klanten 

die met hun kassabon konden aantonen dat zij Fairtrade producten hadden 

gekocht beloond met een kans op een boodschappen tas vol Fairtrade 

producten ter waarde van vijftig euro. De winnaars ontvingen de tas op 14 

november uit handen van de beide Plus-eigenaren, Remco van Ee (Korte 

Akkeren) en Mark Modderkolk (Noord).  

Tot slot organiseerde de Wereldwinkel op vrijdag 3 november ook nog een 

Aziatische kookworkshop i.s.m. Gouwestek Natuurlijk in het Gemaalhuis naast 

de Mallemolen achter het Uiverplein. 

In het Huis van de Stad wapperde de hele week de vlag van Fairtrade Gouda en 

werd extra aandacht geschonken aan de fairtrade artikelen in het 

bedrijfsrestaurant. 
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3. Overige activiteiten 

 

a. Ambassadeurs 

Sinds 2016 is Fairtrade Gouda versterkt met een team van ambassadeurs die 

het streven fairtrade in Gouda meer bekendheid te geven, ondersteunen, ieder 

vanuit en binnen het eigen “vakgebied”. De zeven ambassadeurs zijn Robert 

Meijer (Sligro), Nienke Lindeboom (Modewinkel Karakter), Céline Brugman 

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

Gerda van Dijk (banketbakkerij, winkels) en Christiaan Quik (lid gemeenteraad 

voor de CU, politiek). Het is goed om te vermelden dat Sligro even betrokken is 

als voorheen, de nieuwe vestigingsdirecteur Robert Meijer blijkt als fairtrade 

ambassadeur een waardige opvolger van Paul Swartjes. In 2017 zijn de 

ambassadeurs twee maal bijeengekomen, in maart en oktober, om de diverse 

ideeën ter bevordering van fairtrade in Gouda te bespreken.  

b. MVO 

In 2017 heeft Fairtrade Gouda EerlijkWinkelen in Gouda gelanceerd. Dit 

concept is in diverse andere gemeenten met succes toegepast. De lancering 

vond, zoals boven aangegeven, plaats op 13 mei, de landelijke Fairtrade dag. 

EerlijkWinkelen heeft als doel consumenten de weg te wijzen naar winkels, die 

fairtrade, biologische, tweedehands of andere maatschappelijk verantwoorde 

producten verkopen. Lunchrooms die aan criteria voldoen kunnen ook 

deelnemen. De consument die bewust met duurzaamheid om wil gaan kan zelf 

een route uitstippelen langs de deelnemers aan EerlijkWinkelen. In Gouda 

doen tot nu toe 18 winkels en lunchrooms mee. Zij zijn vindbaar op 

www.eerlijkwinkelen.nl (ook bereikbaar via www.fairtradegouda.nl/eerlijk-

winkelen) of via een handzame app op de smartphone. 

c. Scholierendebat 

Op 15 december 2017 vond in het Huis van de Stad een debatwedstrijd tussen 

middelbare scholen plaats, waarin één stelling was opgenomen over handel en 

mensenrechten (hogere leerjaren) en één stelling over handel en milieu (lagere 

leerjaren). De Stichting was vertegenwoordigd in de jury en stelde prijsjes voor 

de deelnemers beschikbaar.  

d. Communicatie 

In 2017 is de vernieuwde website Fairtrade Gouda gelanceerd en bijgehouden. 

Dit biedt de mogelijkheid om op een eenvoudiger manier nieuwsberichten te 

plaatsen en te bundelen in nieuwsbrieven. Dit gebeurde met grotere regelmaat 
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dan voorheen. In de loop van 2017 zijn 33 artikelen geplaatst op de website en 

4 nieuwsbrieven verzonden. Ook het aantal berichten (en lezers) op social 

media (Facebook en Twitter) zijn flink toegenomen. Hier worden niet alleen 

berichten over activiteiten in Gouda gedeeld, maar ook landelijk nieuws. Ter 

promotie is een bos fairtrade rozen verloot onder de eerste 250 volgers van 

Fairtrade Gouda op facebook. Door toeval viel de prijs op Henri van Heffen van 

het project "Gouda Stad van Schoon", een mooi duurzaamheidsinitiatief van de 

SOG (Samenwerkende Ondernemers Gouda). 

De maandelijkse logopagina in “deGouda” werd voortgezet en enkele malen 

uitgebreid tot een hele pagina. De samenwerking met uitgever Gouda Media 

Groep is eind 2017 opgezegd. In 2018 zal worden samengewerkt met de 

Goudse Post, onderdeel van de Persgroep. 

In de loop van 2017 zijn diverse persberichten overgenomen door deGouda, 

Goudse Post en het AD Groene Hart. 

Fairtrade Gouda is twee maal uitgenodigd voor interviews door RTV 

Gouwestad, eenmaal voor Gouwestad Magazine (TV, 8 t/m 14 mei)  en 

eenmaal voor Radio Gouwestad (13 mei). 

Voorts is in 2017 de folder voor consumenten geactualiseerd en opnieuw 

gedrukt. Mike van de Berg (Banketbakkerij en Lunchroom van den Berg) pronkt 

op de voorpagina van de landelijke brochure "Heel Nederland Fairtrade". 

e. Gemeente  

De samenwerking van de Stichting met de gemeente verloopt naar volle 

tevredenheid van Fairtrade Gouda. Er is regelmatig overleg op ambtelijk niveau 

en zoals hiervoor vermeld hebben wethouders Daphne Bergman en Hilde 

Niezen activiteiten geopend (Fairtrade Wandeling met Eerlijk Winkelen, 

Wereldreis). De burgemeester en kinderburgemeester openden de 

Duurzaamheidsdag Gouda in oktober. De Fairtrade Gouda vlag heeft 

gewapperd voor het Huis van de Stad in de fairtrade week en was er die week 

speciale aandacht voor ft producten in het restaurant van het Huis van de Stad. 

De financiële bijdrage van de gemeente bleef op hetzelfde niveau. Daarnaast 

heeft de gemeente een bijdrage gegeven om extra exemplaren te bestellen van 

het boekje "Heel Nederland Fairtrade" ter verspreiding onder Goudse 

ondernemers en algemeen publiek. Ook in de nieuwe gemeentegids was weer 

een (prominente) pagina ingeruimd voor Gouda als Ft gemeente. En de koffie- 

en thee automaten in het Huis van de Stad laten nu duidelijk zien dat de 

aangeboden producten fairtrade zijn! 



6 

 

Jaarverslag 2017 Fairtrade Gouda  definitief, 18 februari 2018 

 

 

Tenslotte is het vermeldenswaard dat de gemeente een Fairtrade kerstpakket 

schonk aan een deel van de gemeenteambtenaren (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. We zijn verheugd dat Bodegraven-Reeuwijk de titel in ontvangst 

heeft mogen nemen (november 2017). 

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 

Fairtrade Gouda beschikt over diverse vrijwilligers: bestuursleden, een 

kernteam plus een 'pool' vrijwilligers die 'oproepbasis' beschikbaar zijn voor 

specifieke activiteiten. De Stichting en werkgroep kunnen bogen op 15 actieve 

vrijwilligers in bestuur en kernteam, twee meer dan in 2016, en waarvan de 

meeste al geruime tijd meedraaien. De stabiliteit van het team is daarmee 

groot en de continuïteit van het werk goed gewaarborgd. De stabiliteit van het 

team vrijwilligers in de ‘pool' is zo mogelijk nog groter. In 2017 hebben 8 

vrijwilligers uit deze groep meegeholpen aan de wereldreizen en de tellingen. 

h. Getty Images 

In oktober 2017 werd de Stichting onaangenaam verrast door een brief van een 

advocatenkantoor die aangaf te handelen namens Getty Images en een 

aanzienlijk bedrag vorderde omdat de Stichting inbreuk zou hebben gemaakt 

op het merkenrecht door het plaatsen van enkele foto's op de website zonder 

toestemming. Gelukkig is de vordering ingetrokken, maar dit heeft eind 2017 

financiële onzekerheid teweeg gebracht. 
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4. Financieel verslag 

Voor het financieel verslag wordt verwezen naar de aparte bijlagen.  

Naast de bijdrage van Gemeente Gouda heeft de Stichting in 2017 extra 

bijdragen ontvangen van ASN Foundation en GoudApot (voor de Wereldreis 

cacao). Aan het eind van 2017 is een Educatiefonds gevormd met middelen van 

Stichting Gouda Wereldwijd waarmee financiering van educatieve activiteiten 

voor de komende jaren gewaarborgd is. 

 


