Financieel Jaarverslag 2016
Stichting Fairtrade Gemeente Nederland
Inleiding
De Stichting Fairtrade Gemeente Nederland (FGN) is in december 2015 opgericht op initiatief van
Stichting Kerk in Actie, Stichting Max Havelaar en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
(LvWW). De stichting is opgericht ter continuering van de Fairtrade Gemeente Campagne die in de
jaren daarvoor, mede namens de andere initiatienemers, werd gecoördineerd door de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels. FGN is statutair gevestigd te Culemborg, heeft de ANBI status, en
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64804127.
Doelstelling
1. De FGN heeft ten doel;
a. het bevorderen van eerlijke handel in Nederland, zodat kleine producenten en arbeiders in
Afrika, Azië en Zuid Amerika via een eerlijke prijs op eigen kracht armoede kunnen aanpakken,
zich kunnen organiseren en duurzaam kunnen ondernemen;
b. het stimuleren van de in- en verkoop en het gebruik van fairtrade producten door de
gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), haar inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen,
waarbij de internationaal afgestemde definitie van fairtrade wordt gehanteerd die staat
omschreven in ‘A charter of fairtrade principles’;
c. en voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2. FGN dient met de verwezenlijking van haar doel het algemeen belang.
3. FGN beoogt niet het maken van winst.
4. Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichters van de stichting of aan hen
die deel uitmaken van een orgaan van de stichting.
Het bestuur
De constitutie van het bestuur in 2016 luidt als volgt:
- Henk van Zandvliet
- Huub Jansen (LvWW) tot maart 2016
- Maikel Rondon (LvWW) vanaf maart 2016
- Jochum Veerman (Stichting Max Havelaar)
- Evert Jan Hazeleger (ICCO / Kerk in Actie)
- Harry Alers

Stichting Fairtrade Gemeente Nederland

– Voorzitter
– Penningmeester
– Penningmeester
– Secretaris
– Algemeen bestuurslid
– Algemeen bestuurslid

Financieel Jaarverslag 2016

pagina 1

Uitvoering in 2016
2016 is het eerste volledige kalender jaar van de FGN als zelfstandige stichting. Het is het negende
campagne jaar en het eerste jaar waarin de campagne op het basis ondersteuningsniveau is
uitgevoerd. Door het werk van de lokale en regionale initiatieven is de campagne zich blijven
ontwikkelen. De landelijke ondersteuning was daar primair op gericht.
In 2016 is de uitvoering van de landelijke FGN activiteiten in hoofdzaak verzorgd door Karin van
Breda, gedetacheerde medewerker van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, tot juli
ondersteund door stagiaire Timo Wielemaker en vanaf oktober door stagiaire Marlieke Penninx.
Huub Jansen was in 2016 als zelfstandig adviseur in ondersteunende en uitvoerende zin betrokken bij
de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het EU project en verrichte
ondersteunende taken voor het bestuur. Jochum Veerman vervulde naast zijn bestuurslidmaatschap
vooral communicatie werkzaamheden en externe contacten. Voorzitter Henk Zandvliet nam deel aan
de werkoverleggen, deed in uitvoerende zin externe contacten waaronder ook de internationale
contacten. Penningmeester Maikel Rondon legde zich toe op alternatieve financiering. Huisvesting en
kantoorfaciliteiten werden aangeboden door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
Continuering in 2017
Voor 2017 heeft Stichting Max Havelaar toegezegd hetzelfde aantal uren ter beschikking te stellen als
in 2016. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels heeft toegezegd opnieuw huisvesting, de
daarbij behorende organisatiekosten, en de financiële administratie in natura te zullen bijdragen.
Kerk in Actie stelt opnieuw € 100.000,- ter beschikking om de campagne door te zetten.
Balans per 31 december 2016
ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
nog te ontvangen subsidie
Liquide middelen
Rabo bank
Totaal vlottende activa
PASSIVA
Eigen Vermogen
Eigen Vermogen
Bestemmingsfonds
Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen
Belasting
Omzetbelasting
Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
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-732
10.458
57.855
67.581

11.029
39.000
50.029
11.297
10.803
-4.547
17.552
67.581
Financieel Jaarverslag 2016

pagina 2

4000
4010
4030
4300
4330
4340
4800
4805
4810
4815
4820
4825
4830
4835
4840
4205
4880
4881
4882
4910

8000
8010
8020
8100

Uitgaven
Salariskosten
Stagevergoedingen
Inhuur aanvullende expertise
Huur en kantoorkosten
Bijeenkomsten
Regionale bijeenkomsten (6x)
Uitgave over de impact van FTG
FTG on tour
Thema’s EFTD FTW
Online en beeldmateriaal
Basis communicatie middelen
Fondsenwerving
Titeluitreikingen (reiskosten en borden)
Koffie & Theeboekje
PR/lobby/PME
Reiskosten
Overige Algemene kosten
Fairtrade Landelijk
Open de Schatkamer EU-ladder
Onvoorzien
Resultaat
Totaal
Financiering
ICCO Kerk in Actie
Bijdrage Max Havelaar i.s.m. LVWW
Subsidie BuZa 2016-497522
Bijdragen Gemeenten e.d.
EU Open the Treasury
In natura Max Havelaar
In natura LVWW
Overige baten
Totaal
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Realisatie
102.532
24.649
15.764
2.279
3.893
492
6.085
4.623
10.175
418
282
1.609
81
5.530
5.626
50.029
234.068

100.000
25.000
25.290
2.911
5.400
50.400
25.000
66,99
234.068
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Toelichting op de grondslagen van waardering
Algemeen
De activa en passiva, voor zover niet hierna vermeld, worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek
van een bedrag voor incourantheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bruto baten en de exploitatiekosten
vermeerderd c.q. verminderd met de financiële en buitengewone baten en lasten over het boekjaar.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor al vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans
Eigen Vermogen;

Bestemmingsfonds;

dat is 22% van het resultaat uit 2016, dat is het percentage
van de vrij besteedbare financiële middelen in 2016.

in 2016 werd 78% van de financiële middelen beschikbaar gesteld
door ICCO - Kerk in Actie. FGN mag van ICCO - Kerk in Actie de niet
bestede middelen uit 2016 inzetten in het FGN programma 2017.
78% van het resultaat uit 2016 (€ 50.000) is € 39.000,-.
Nog te ontvangen subsidie;
omvat € 5.400,- van de Europese Unie en € 5.058,- van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voorziening programma 2017; het resultaat uit 2016 wordt aangewend voor het programma 2017.
Crediteuren;
alle crediteuren en onderstaande en ‘nog te betalen’ posten zijn in
eerste kwartaal van 2017 afgehandeld.

Toelichting op de Resultaatrekening
4000

4010
4030
4300
4800
4810
4825
4835
4840
4205
4881
4882

Salariskosten
Detachering campagnemedewerker
€ 42.132
Stafmedewerker Max Havelaar
€ 50.400 natura Max Havelaar
Management en boekhouding
€ 10.000 natura LVWW
Totaal
€ 102.532
Stagevergoedingen, Max Havelaar heeft de stagevergoedingen voor haar rekening genomen.
Inhuur aanvullende expertise, besteed aan het project met Buitenlandse Zaken, Europese
Unie en voor de ondersteuning van het bestuur
Huur en kantoorkosten, in natura van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Uitgave over de impact van FTG, verschoven naar 2017
Thema’s EFTD FTW (EFTD is Fairtrade Day voorjaar, FTW is Fairtrade Week najaar)
Fondsenwerving, in natura inspanningen gedaan door LVWW.
Koffie & theeboekje, verschoven naar 2017
PR/lobby/PME, staat voor Project Monitoring en Evaluatie
Reiskosten, gemaakt door, bestuur, commissieleden en medewerkers
Fairtrade Landelijk dat zijn de activiteitkosten in het kader van project met het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
Open de schatkamer EU-ladder
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