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1. Inleiding  

 

Door de corona pandemie hebben in 2021 een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden of 

hebben een andere vorm gekregen. Succesvol waren de logo pagina’s, waarin we veel aandacht 

hebben gegenereerd voor de Goudse Fairtrade ondernemers. De activiteiten in beide Fairtrade 

weken werden aangepast aan de omstandigheden, maar de tweede helft van het jaar heeft 

geresulteerd in een aantal succesvolle activiteiten, zoals de wereldreis. De regionale samenwerking 

resulteerde in een goedbezochte regionale scholingsdag in Lekkerkerk. 

In 2021 werd ook een begin gemaakt met de voorbereiding van een aantal activiteiten die in 2022 

gerealiseerd zullen worden: de viering van het 10-jarig lustrum, het regionaal symposium, de 

duurzame markt: Gouda maakt de toekomst, de Fairtrade film: Geef Gouda duurzaam en eerlijk 

door. 

In de volgende paragrafen zullen we ingaan op de plannen voor de kernactiviteiten van de stichting 

Fairtrade Gouda voor 2022.  

 

2. Kernactiviteiten 

 

a. Deelnemers en criteria voor verlenging van de titel  

 

Deelnemers vormen de kern van Fairtrade Gouda.  Ultimo 2021 telden we 90 ‘reguliere' Fairtrade 

deelnemers en 26 Eerlijk Winkelen deelnemers, waarvan 16 in beide groepen, dus 100 in totaal over 

beide categorieën.  Op de website fairtradegemeentegouda.nl/organisaties zijn ze ook te vinden 

onder de kopjes: - waar te koop, -waar gebruikt en Eerlijk winkelen. 

In 2022 zullen de deelnemers aan Fairtrade en eerlijk winkelen door het bestuur worden 

aangeschreven om het 10-jarig bestaan van Fairtrade Gouda te memoreren. Deze brief zal ook 

gebruikt worden om de criteria voor deelname aan Fairtrade en/of eerlijk winkelen toe te lichten. 

Waar de toepassing van de criteria verwaterd is zullen deelnemers aangespoord worden om ze na te 

leven. Uiteindelijk zullen bij niet naleven van de regels, de titels ontnomen worden. 

Uitbouw van de activiteiten in en rond het Fairtrade kwartier/ 1e Fairtradestraat van Nederland 

(Lange Groenendaal e.o.) Hiermee gaan we door in 2022 maar zullen ook nadrukkelijk andere 

winkelstraten en/of -centra bij onze activiteiten betrekken. 

 

 

b. Wereld Fairtrade dag c.q. Fairtrade weken in mei en oktober/november   

 

Zoals elk jaar, zal Fairtrade Gouda de beide Fairtrade weken niet ongemerkt voorbij laten gaan. In 

principe sluiten we aan bij de thema’s zoals die vanuit de landelijke FT gemeentecampagne worden 

aangereikt. We gaan in 2022 pogen tegelijk óók aan te sluiten bij de vieringen van het 750-jarig 

bestaan van Gouda, die gedurende een aantal maanden aandacht vragen. FT Gouda doet actief mee 
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in het bovengenoemde initiatief voor een groot Festival rond Duurzaamheid, dat in het weekend van 

21 en 22 mei onder de naam “Gouda maakt de Toekomst” zal worden gehouden. Dat is weliswaar ná 

de voorjaars Fairtrade week, maar we proberen toch een koppeling te maken. Te meer daar het de 

bedoeling is een aantal van onze actieve deelnemers bij dit Festival te betrekken. Daarmee hebben 

we meteen een link te pakken met de SDG’s, waarmee we sowieso in 2022 flink aan de slag gaan (zie 

elders in dit plan). 

Verder wordt gekeken of we -ook traditiegetrouw – de wereldreizen voor het basisonderwijs ook 

weer kunnen organiseren in of rond de Fairtrade weken.  

 

c. Regionaal symposium over Fairtrade  

 

Het uitgestelde regionale symposium over Fairtrade zal in het voorjaar plaats vinden. De datum is nu 

12 mei, waarbij we ervan uitgaan dat die definitief is. Alle FT gemeenten in het Groene Hart doen 

hieraan mee. Naast Gouda zijn dat Bodegraven-Reeuwijk (dat de coördinatie heeft), Waddinxveen, 

Krimpenerwaard en Zuidplas. Deze laatste gemeente is nog actief bezig om Fairtrade gemeente te 

worden.  

Fairtrade Gouda zet deze activiteit ook in het kader van de viering van ons tweede lustrum. Centraal 

thema van het symposium is de relatie tussen Fairtrade en de SDG’s. Hoofdspreker zal prof. Rob van 

Tulder (Erasmusuniversiteit) zijn, expert op dit onderwerp. In verschillende werkgroepen worden dit 

en aanverwante thema’s verder uitgediept. We rekenen op deelname uit de politiek – mede met het 

oog op de na de raadsverkiezingen nog lopende formatie van het nieuwe College), de verschillende 

gemeentelijke structuren, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en Fairtrade ambassadeurs en 

deelnemers.  

 

d. Andere activiteiten 

 

Fairtrade diner 

Gedurende een reeks van jaren organiseerde Fairtrade Gouda steeds in de Fairtrade week van het 

najaar een Fairtrade diner, doorgaans in samenwerking met een horeca-opleiding aan een van de 

Goudse MBO-instellingen: een succesvolle activiteit, met tientallen deelnemers, die de afgelopen 

twee jaar vanwege corona niet kon plaatsvinden. We hopen het komend najaar dit diner te kunnen 

hernemen. 

 

 

3. Educatieve activiteiten en Educatief Fonds 

 

a. Wereldreizen basisonderwijs 

 

We hebben de bekende wereldreizen in principe geprogrammeerd rondom de Fairtrade weken. We 

zullen in overleg met de Brede school en de andere scholen bepalen of deze, en in welke vorm, door 

kunnen gaan. Ook hier gaan we kijken naar innovaties, naar nieuwe manieren om jongeren en 

scholen te betrekken bij Fairtrade.  

Er staan twee wereldreizen gepland: in mei de cacaoreis, en in oktober de ‘gewone’. We gaan in de 

eerste helft van 2022 het draagvlak en belangstelling voor de wereldreis nog eens nader 

onderzoeken, in samenspraak met de Brede School en een aantal scholen voor basisonderwijs die de 

afgelopen vijf jaar hebben meegedaan. Dat doen we in principe via gestructureerde gesprekken.  

In 2022 zal gezocht worden naar nieuwe mensen die de rol van aanspreekpunt en als uitvoerder van 

de wereldreizen willen overnemen van de vrijwilligers die dat de afgelopen jaren gedaan hebben 



3 

 

 

 

Jaarplan 2022 Fairtrade Gouda  

 

 
 

 

b. Wereldreis speciaal onderwijs  

 

In 2019 is een eerste pilot gestart met de SBO-school Park en Dijk.  Deze pilot is succesvol verlopen.  

We willen hiermee verdergaan in 2022; er wordt nog gezocht naar mensen die dit vorm kunnen 

geven. 

 

c. Realstars voortgezet onderwijs  

 

In het RealStars project van Stichting Samen voor Goud voert een groepje leerlingen van het Driestar 

College (2e leerjaar voortgezet onderwijs) een opdracht uit in het kader van Maatschappelijke 

Diensttijd. Zij worden hierbij begeleid door een student maatschappelijk werk van het Hoornbeeck 

College (MBO) en een expert. Fairtrade Gouda is gevraagd als opdrachtgever. In de eerste editie van 

het schooljaar 2021/22 werkt een groepje van 5 leerlingen aan een duurzame modeshow die in 

februari zal worden gehouden op het Driestar. Fairtrade heeft hiervoor de leerlingen geïntroduceerd 

bij een aantal winkeliers (tweede handskleding, Fair Fashion) en heeft ze in contact gebracht met een 

deskundige op gebied van Fair Fashion. 

 

Fairtrade zal in februari een presentatie geven op de ‘markt’ voor nieuwe leerlingen. Die opdracht zal 

betrekking hebben op de SDG’s. Een bijdrage leveren aan het stappenplan naar een inclusief, eerlijk 

en duurzaam Gouda, is daarbij het uitgangspunt. Wij hopen dat zich weer een groep aanmeldt. De 

groep zal begeleid worden door een deskundige uit het netwerk van Fairtrade Gouda. 

 

d. Film Geef Gouda Duurzaam Door i.s.m. Toverlint  

Fairtrade Gouda werkt samen met Filmclub Toverlint aan een speciale korte Fairtrade film waarin 

een verband wordt gelegd tussen de keuzes van historische Gouwenaren (Erasmus, gebroeders 

Houtman, Dr. Büchner) en jongeren die dit vandaag de dag kunnen doen door bijvoorbeeld eerlijke 

producten te consumeren, geproduceerd zonder kinderarbeid. De structuur van de film is in 

samenspraak gemaakt en Toverlint schreef een scenario en werkt nu aan de productie. De première 

is gepland op 21 mei. De bedoeling is de film – eventueel in een aangepast versie – ook geschikt te 

maken voor het voortgezet onderwijs. 

 

4. Duurzaamheid en MVO 

 

In 2022 zullen we de samenwerking voortzetten met de Werkgroep Duurzaamheid Gouda en het 

Duurzaamheids-Platform Gouda (DPG).  

 

a. Duurzame markt: Gouda maakt de toekomst  

 

Fairtrade Gouda is een actieve deelnemer van de Werkgroep Duurzaamheid Gouda (voorheen 

Werkgroep Duurzaamheids-dag Gouda). Er staan in 2022 verschillende activiteiten op stapel 

waaronder een nieuwe editie van de social hackathon i.s.m. instellingen van voortgezet onderwijs en 

MassEvents. De vraagstelling van de editie 2022 (waarschijnlijk in april) is gericht op duurzame 

festivals. Mogelijk wordt ook een nieuw klimaatalarm/ klimaatdemonstratie georganiseerd. 

 

De belangrijkste activiteit dit jaar is een evenement op 21 mei “Gouda Maakt de Toekomst” 
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Wat begon als voorstel voor een Duurzame markt is uitgegroeid naar een Duurzaamheidsfestival op 

21 mei met aanvullende aanwezigheid tijdens een Gouda750 karavaan in drie wijken. De eerste in 

Bloemendaal tijdens de Hofstedendagen (dat valt mogelijk samen met de voorjaars Fairtrade week).  

Er is speciale financiering voor deze activiteit van het Fonds750 en GoudApot. Fairtrade Gouda voert 

als Stichting het beheer van deze financiën. 

 

“Gouda Maakt de Toekomst” op 21 mei wordt georganiseerd op GOUDasfalt. Er wordt ruimte 

geboden aan Goudse ‘toekomstmakers’ om zich te presenteren met kramen, sprekers, workshops en 

andere activiteiten. Er wordt gestreefd naar ruime aandacht op de sociale media. Tot de 

toekomstmakers behoren meerdere groepen scholieren van het voortgezet onderwijs. Op deze dag 

zal ook de Fairtrade film i.s.m. Toverlint in première gaan, en zullen de scholieren van het Realstars 

programma hun activiteiten presenteren. 

 

b. Samenwerking grotere bedrijven  

 

De (bedrijven)deelnemers zijn nu vooral kleinere bedrijven. In 2022 willen we meer aandacht aan 

grotere bedrijven besteden door aan te haken bij de MVO-discussie. We zullen hiervoor contact 

leggen met bedrijven die op dit gebied actief zijn, en met de Goudse ondernemers platforms. 

 

 

5. Fairtrade en SDG’s 

 

a. Stappenplan voor een inclusief, duurzaam en eerlijk Gouda  

 

In september 2021 heeft Manuel Gast, stagiair bestuurskunde van de Haagse Hogeschool, het 

stappenplan voor een inclusief, duurzaam en eerlijk Gouda gepresenteerd aan een groep van twaalf 

stakeholders in de gemeente Gouda. In het plan worden stappen gepresenteerd die de Gemeente, 

Goudse bedrijven en organisaties en burgers en maatschappelijk middenveld kunnen ondernemen 

om een bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

Het stappenplan is aangeboden aan de Gemeente en de Goudse Politieke partijen als input voor hun 

verkiezingsprogramma’s.  

In 2022 zal het stappenplan verder worden verspreid en gebruikt worden bij discussiebijeenkomsten 

over hoe in Gouda bijgedragen kan worden aan het bereiken van de SDG’s. 

Met de twaalf stakeholders, de zogenaamde “verderbrengers” zijn afspraken gemaakt om te 

bespreken hoe de stappen verder geconcretiseerd kunnen worden. 

Fairtrade Gouda heeft als doelstelling om Gouda niet alleen Fairtrade gemeente te laten zijn, maar 

ook Global Goals gemeente te laten worden in de komende jaren. Fairtrade Gouda zal hierover het 

gesprek aangaan met de verantwoordelijke wethouder en bespreken welke stappen hiertoe gezet 

kunnen worden. 

 

b. Ambassadeurs  

 

Fairtrade Gouda telt al een aantal jaren een zestal ambassadeurs, afkomstig uit verschillende 

geledingen van de lokale samenleving. Die komen enkele keren per jaar bij elkaar met leden van ons 

kernteam en geven gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen. In 2022 zullen ze o.a. 

betrokken zijn bij de activiteiten rond de SDG’s en het Duurzaamheidsfestival in mei. 

 

 

6. Samenwerking  
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6.1 Gemeente Gouda 

 

Samenwerking met partners in de stad blijft een belangrijk aandachts- en actie punt. Daarbij richten 

we het oog op de viering van 10 jaar Gouda als Fairtrade Gemeente voorjaar 2022 en op de viering 

van het 750-jarig bestaan van Gouda in 2022. 

 

a. Gouda tien jaar Fairtrade gemeente!   

 

Gouda was in november 2021 tien jaar Fairtrade Gemeente. Het oorspronkelijke plan dat tweede 

lustrum luister bij te zetten in het afgelopen najaar, kon vanwege de corona-omstandigheden lastig 

worden gerealiseerd. De viering wordt nu uitgesmeerd over 2022, met o.a. het bovengenoemde 

symposium en de deelname aan het Festival “Gouda maakt de Toekomst” in de tweede helft van 

mei. Daarnaast zal nog gekeken worden naar andere mogelijkheden om aandacht voor het lustrum 

te vragen, bijvoorbeeld via uitingen in de media, met name de Logopagina in Kontakt/Goudse Post. 

Gedacht wordt aan een overzichtsartikel over de afgelopen 10 jaar, een fotocollage etc.  

Ook de film die met Toverlint in voorbereiding is (zie elders), staat mede in het teken van de viering 

van tien jaar Fairtrade gemeente. 

 

b. Gouda 750 jaar, Geef Gouda Duurzaam Door 

 

Project duurzame markt en rol Fairtrade Gouda daarbij 

Gouda viert in 2022 dat zij 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. Dit wordt door de gemeente gevierd 

met tal van activiteiten en het motto ‘Geef Gouda Door’. Fairtrade Gouda en de Werkgroep 

Duurzaamheid Gouda zetten in op ‘Geef Gouda Duurzaam Door’. Gouda750 biedt hiermee kansen op 

nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten ter ondersteunen van eerlijke handel en duurzame 

ontwikkeling. 

 

Fairtrade Gouda staat aan de wieg van twee activiteiten die hierboven beschreven zijn: de film Geef 

Gouda Duurzaam Door i.s.m. Filmclub Toverlint en de duurzame markt en festival Gouda Maakt de 

Toekomst op het terrein “GOUDasfalt” i.s.m. andere organisaties verenigd in de Werkgroep 

Duurzaamheid Gouda. Zie ook onder 4. 

 

c. Voortzetting van de samenwerking met Gemeente Gouda  

 

In 2022 zullen we de goede samenwerking en afstemming met de Gemeente Gouda voortzetten. Er 

zal kennis gemaakt worden met de nieuwe (nu nog tijdelijke) wethouder en het nieuwe college dat 

na de raadsverkiezingen van maart zal aantreden.  

Fairtrade Gouda rekent op voortzetting van de financiële ondersteuning, met daarin de component 

die geldt als bijdrage aan de landelijke campagne en het bureau van Fairtrade Gemeenten 

Nederland. 

In het kader van de verlenging voor twee jaar (2022-2023) van de Fairtrade Gemeente titel wordt 

afgesproken dat Fairtrade Gouda met de gemeente overlegt hoe zo snel mogelijk opnieuw voldaan 

kan worden aan het criterium dat vraagt om 100% gebruik van Fairtrade warme dranken (met name 

koffie en thee) in de gemeentelijke organisatie. Er wordt nagegaan hoe de aanbestedingsprocedures 

kunnen worden aangescherpt om dat te bewerkstelligen, en de situatie zoals die voorheen bestond, 

hersteld kan worden op zo kort mogelijke termijn. 
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Ander onderwerp van gesprek met de gemeente is het terugbrengen van de speciale aparte pagina in 

de gemeentegids voor het Fairtrade gemeente zijn van Gouda. Helaas is die pagina uit de nieuwste 

editie verdwenen. 

Voorts wil Fairtrade Gouda ook de burgemeester meer betrekken bij onze activiteiten, door hem uit 

te nodigen bij verschillende van onze activiteiten (bijv. Wereld Fairtrade Dag, hijsen van de Fairtrade 

vlag, plaatsen van nieuwe kom-borden, en het voorgenomen regionaal symposium). 

 

 

d. Gemeenteraadsverkiezingen  

 

In maart 2022 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden.  Onze inzet: Gouda blijft Fairtrade 

gemeente en Gouda wordt ook Global Goals gemeente. 

Het stappenplan naar een inclusief, duurzaam en eerlijk Gouda is in het najaar 2021 aangeboden aan 

de Goudse politieke partijen. In januari zullen we de partijprogramma’s analyseren op gebied van 

duurzaamheid en Fairtrade. Deze analyse zal gebruikt worden als input voor gesprekken met de 

partijen en de toekomstige raadsleden, als ook voor gerichte acties in de aanloop naar de 

verkiezingen (sociale media en pers) 

 

Verkiezingsdebat met Raad van Kerken 14 maart, en/of Verkiezingsdebat met andere 

duurzaamheidsorganisaties op 7 maart 

Aan de vooravond van de verkiezingen zal de Raad van Kerken een verkiezingsdebat organiseren; 

duurzaamheid is daarbij een van de thema’s. Fairtrade is betrokken bij de voorbereiding van de 

discussie rond dit thema. 

Fairtrade Gouda werkt ook mee aan een mogelijk verkiezingsdebat op 7 maart dat wordt geïnitieerd 

door Energiecoöperatie Gouda en vormgegeven door een bredere groep maatschappelijke 

organisaties.  

In beide debatten zal Fairtrade Gouda het begrip duurzaamheid trachten te verbreden zodat ook 

(internationale) armoede bestrijding en inclusie erbij betrokken worden. 

 

Nieuwe raadsleden, april/ mei 

Fairtrade zal (kennismakings-) gesprekken voeren met de nieuwgekozen raadsleden en daarbij het 

belang onderstrepen dat Gouda Fairtrade Gemeente moet blijven en dat Gouda zich verbindt aan de 

SDG’s. 

 

Coalitieakkoord 

Na de verkiezingen zal Fairtrade een gerichte lobby actie opzetten om het behoud van de titel 

Fairtrade gemeente en het verbinden aan de Global Goals (SDG’s) onderdeel te laten zijn van het 

coalitieakkoord. Het regionale symposium in mei zal daar ook mede op worden ingezet (zie 2c). 

 

Ambassadeurs in de gemeenteraad 

Momenteel zijn twee gemeenteraadsleden Fairtrade ambassadeurs (van PvdA en CU) we streven 

erna om na de verkiezingen weer twee ambassadeurs in en uit de gemeenteraad te hebben. 

 

 

6.2. Regionale samenwerking 

 

Met de kernteams uit de vier omringende gemeenten – Waddinxveen, Krimpenerwaard, Zuidplas en 

Bodegraven-Reeuwijk – is een goed samenwerkingsband ontstaan. Zoals al is aangegeven, is in 2021 

een geslaagde gezamenlijke scholingsdag georganiseerd die als doel had het motiveren van de 
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teamleden en het verbeteren van het werk van de kernteams. In 2022 wordt daarop verder 

gebouwd, in eerste instantie zoals boven aangegeven met de organisatie van het regionale 

symposium. 

Bij de organisatie van de Fairtrade weken wordt steeds gekeken in hoeverre er samenwerking met de 

kernteams in de regio kan plaats vinden. Al eerder lukte dat met gezamenlijke posters en displays. 

Het al langer geleden geopperde idee van een Fairtrade Fietsenrally (puzzeltocht) door het Groene 

Hart wordt terug op de agenda gezet, in eerste instantie ter verkenning van de mogelijkheden tot 

realisering.  

 

 

7. Communicatie en media-aandacht 

 

Fairtrade Gouda wil communicatiemiddelen en lokale media inzetten om de volgende doelen te 

bereiken: 

- Deelnemers aan Fairtrade Gouda in beeld brengen (inclusief eerlijk winkelen), zodat  

(1) het gebruik van hun Fairtrade diensten en producten wordt bevorderd,  

(2) zij uit kunnen leggen wat Fairtrade voor hen inhoudt en  

(3) nieuwe deelnemers kunnen worden geworven. 

- Kennis bevorderen van wat Fairtrade is, de internationale beweging, de issues die spelen, en hoe 

Fairtrade bijdraagt aan het realiseren van de SDG’s. 

Daarbij wil Fairtrade Gouda in 2022 nog verder werken aan twee extra doelen: 

- Educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren  

- Meer jongeren bereiken 

a. Planning Logo pagina’s  

 

Fairtrade Gouda acht het van belang dat we onze informatie ook blijven verspreiden via de 

logopagina in weekblad Het Kontakt/Goudse Post.  Er zijn 6 logo pagina’s (4 enkele en 2 dubbele) 

gepland in 2022.  We streven naar het verbreden van het huidige aantal logo pagina deelnemers. 

Deze pagina’s worden grotendeels bekostigd uit bijdragen van onze deelnemers.  

 

We houden de volgende planning aan voor de logopagina’s in 2022: 

16-2 enkel  14-9 enkel 

27-4 dubbel  26-10 enkel 

22-6 enkel  21-12 dubbel 

 

Als er aanleiding is voor een wijziging is dit ook mogelijk. Als het aantal deelnemers wordt uitgebreid 

kan bijvoorbeeld een extra pagina worden gemaakt. 

 

b. Indebuurt 

Over deelname aan Indebuurt (digitale nieuwsbrief voor heel Gouda die enkele malen per week 

verschijnt) is nog geen besluit genomen. Kosten (aanzienlijk) moeten nog tegen de baten worden 

afgewogen.  

 

c. Social mediacampagnes en Webinars  

Het huidige actieve beleid m.b.t. sociale media (Facebook, Twitter en Instagram) wordt voortgezet en 

geïntensiveerd. Eind 2020 hebben we warmgedraaid met een sociale mediacampagne voor het 
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helaas uitgestelde Fairfashion webinar. In 2022 zullen we sociale media vaker campagnematig gaan 

in zetten samen met de deelnemende winkeliers, met – mede op advies van onze ambassadeurs - 

een belangrijke rol voor het medium Instagram. 

 

d. Website  

 

De website https://www.fairtradegemeentegouda.nl/ wordt voortdurend actueel gehouden. Dit gaat 

met updates van permanente pagina’s, een agenda en beschrijving van activiteiten, en met 

nieuwsberichten. Zo’n 3 of 4 x per jaar wordt een nieuwsbrief uitgebracht die gekoppeld is aan de 

nieuwsberichten op de website. De menustructuur wordt begin 2022 aangepast. In 2022 wordt 

speciale aandacht gegeven aan Fairtrade en de Global Goals. Daar wordt een speciale nieuwe pagina 

aan gewijd op de website. 

 

De deelnemers van Fairtrade Gouda zijn nu ook te zien op  

https://fairtradegemeenten.nl/gemeente/gouda/, als onderdeel van de vernieuwde website van de 

landelijke Fairtrade gemeente campagne. We zullen kijken wat de meest gewenste manier is om een 

link te leggen tussen beide websites. 

 

e. Andere media  

 

Via Radio en TV Gouwestad zal actieve promotie gezocht worden: streven is tenminste eenmaal per 

jaar in de uitzendingen te staan. De Fairtrade dag en de Fairtrade week, webinars en zeker ook het 

10-jarig bestaan van Gouda als Fairtrade Gemeente zijn daar goede aanleidingen toe. 

 

Daarnaast zal Fairtrade Gouda lokale kranten blijven benaderen met ‘gewone’ persberichten. Te 

denken valt hierbij aan: AD/Groene Hart, Het Kontakt/Goudse Post, Gouds Dagblad, de Gouda. 

 

Aandacht voor activiteiten zal vergroot worden door aan te haken bij (andere) digitale agenda’s in 

Gouda, zoals Gouda Bruist. 

 

 

8. Vrijwilligers kernteam en Stichting  

 

Kernteam en Stichting Fairtrade Gouda kunnen nog steeds bogen op een fraai aantal vrijwilligers: het 

‘vaste team’ telt plusminus 12 actieve deelnemers, en daaromheen rekenen we nog op een 6-tal 

vrijwilligers die beschikbaar zijn voor meer incidentele activiteiten (zoals de Wereldreis, contacten 

met supermarkten, evenementen etc.).  

 

Er is een groep (oud-) vrijwilligers die beschikbaar is op oproepbasis voor concrete activiteiten, bijv. 

Wereldreis, Fairtrade diner e.d..  In 2022 zullen we proberen deze groep waar mogelijk en nodig te 

reactiveren, bijvoorbeeld voor het symposium en het Festival Gouda maakt de Toekomst in mei.  

 
Om continuïteit van de activiteiten van het Fairtrade kernteam te kunnen garanderen, zal ook de 

zoektocht naar nieuwe vrijwilligers geïntensiveerd blijven. 

 

 


