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Heel Nederland Fairtrade!

Iedere gemeente een Fairtrade Gemeente en eerlijke handel de norm
Waarom een financiële bijdrage vanuit de gemeente?
Om de lange termijnondersteuning voor de gemeenten en provincies te behouden en te
waarborgen, heeft het bestuur van de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland besloten om
een jaarlijkse vergoeding voor gemeenten in te voeren in 2018. De Fairtrade Gemeente
campagne wordt grotendeels gefinancierd door partners. De voorwaarden voor financiering in
de toekomst zijn veranderd. Dit vraagt om verandering. De verandering is dus gericht op de
toekomst van de campagne. Op deze wijze kunnen wij aangeboden materialen zoals
titelborden, campagnemateriaal en bijeenkomsten gratis blijven aanbieden voor kernteams.
Zijn er landen die al een jaarlijkse vergoeding vragen?
Jazeker, in Zweden, Australië, Zwitserland en Japan hebben ze dit al eerder doorgevoerd. Wij
hebben voornamelijk contact gehad met Zweden waar men heel tevreden is over deze
werkwijze. In Zweden is het een verplichte jaarlijkse bijdrage.
Hoe is de jaarlijkse bijdrage berekend?
De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal inwoners per gemeente en provincie.
Het betreft een jaarlijks terugkerende vergoeding / bijdrage. Minimale vergoeding is 500 euro
en maximale vergoeding bedraagt 2.500 euro.
Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners betalen de minimale bijdrage van
Gemeenten met 10.000 tot 30.000 inwoners betalen
Gemeenten met 30.000 tot 50.000 inwoners betalen
Gemeenten met 50.000 tot 80.000 inwoners betalen
Gemeenten met 80.000 tot 100.000 inwoners betalen
Gemeenten met 100.000 tot 200.00 inwoners betalen de maximale bijdrage van
Gemeenten met meer dan 200.000 inwoners = betalen de maximale bijdrage van
Provincies betalen een bijdrage van
Waterschappen betalen een bijdrage van
Hoe gaat facturering plaatsvinden?
De facturen zullen elk jaar in januari naar de gemeenten worden verstuurd.
Het is geen verplichte bijdrage.
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De waarde van de Fairtrade Gemeente campagne voor gemeenten en provincies
Het werk van Fairtrade Gemeente is een concrete manier om samen met inwoners van haar
gemeente een verschil te maken door te werken aan eerlijke handel. De Fairtrade Gemeente
campagne werkt concreet aan het behalen van Sustainable Development Goals in 2030; een
duurzame wereld zonder armoede. Gemeenten zoeken naar een manier om hier invulling aan
te geven. De Fairtrade Gemeente campagne is een mooie kapstok voor gemeenten om te
werken aan een eerlijke wereld voor iedereen.
Groeiende campagne
We zijn een groeiende campagne en de bijdrage is voor ons een manier om de kosten te
dekken die de stichting heeft om het groeiend aantal gemeenten en provincies te kunnen
blijven ondersteunen. Zoals gezegd maakt het de campagne toekomstbestendig. En de
bijdrage zorgt voor een gezonde financiële basis om samen met kernteams het aanbod van
fairtrade producten te vergroten.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat eerlijke handel de standaard wordt!
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