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Financieel Jaarverslag 2017 
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. De stichting is 
opgericht ter continuering van de Fairtrade Gemeente Campagne. FGN heeft de ANBI status, is statutair 
gevestigd te Culemborg, houdt kantoor in Utrecht, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
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 
Het bestuur werd in 2017 gevormd door: 

- Henk Zandvliet, voorzitter en na het eerste kwartaal tot december vervangend penningmeester 
- Maikel Rondon vanuit de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, penningmeester  tot en met het 

eerste kwartaal 2017 
- Harry Alers, bestuurslid tot november 2017 
- Evert Jan Hazeleger vanuit Kerk in Actie tot en met het eerste kwartaal 2017 
- Jochum Veerman, secretaris tot december 2017 en vanaf dat moment opgevolgd door: 
- Peter d’Angremond, secretaris/penningmeester vanuit Max Havelaar sinds december 2017. 
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Landelijke campagneteam  
FGN verzorgt de basis ondersteuning aan lokale en regionale initiatieven. De uitvoering van de landelijke 
FGN activiteiten is 2017 in hoofdzaak verzorgd door campagnecoördinator Karin van Breda. Zij was tot eind 
2017 gedetacheerd vanuit de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, waar FGN tot medio 2017 ook 
kantoor hield. Na de zomer van 2017 verplaatste de huisvesting zich naar Stichting Max Havelaar in 
Utrecht. Huub Jansen was in 2017 als zelfstandig adviseur in ondersteunende en uitvoerende zin betrokken 
bij de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verrichtte ondersteunende 
werkzaamheden voor het bestuur. Marlieke Penninx en Julie Zwinkels hebben als stagiaires een bijdrage 
aan het campagnebureau geleverd.  Jochum Veerman vervulde naast zijn bestuurslidmaatschap  ook 
communicatie werkzaamheden en onderhield contacten met externen. Voorzitter Henk Zandvliet nam deel 
aan de werkoverleggen, aan de internationale Fairtrade Towns conferentie en hij onderhoudt contacten 
met externe (internationale) contacten. De vier  regioadviseurs; Anke van Duuren, Pieter Arts, Ruud 
Lambregts en Hans Kreutzer zijn aanspreekpunt voor initiatieven in hun regio en organiseren 
regiobijeenkomsten. Pieter Arts is in 2017 als vierde en laatste adviseur voor de regio Midden gestart. De 
regioadviseurs zijn vrijwilligers en verbonden aan het landelijk campagnebureau.  In de tweede helft van 
het jaar ontving FGN ondersteuning van het secretariaat van Stichting Max Havelaar. 
 
Terugblik  2017  
Financieel werd FGN mogelijk gemaakt door Kerk in Actie, Stichting Max Havelaar  en de Landelijke 
Vereniging van Wereldwinkels. Omdat het de afgelopen twee jaar niet is gelukt om meerdere 
financieringsbronnen aan te boren is de toekomst van de Fairtrade Gemeente campagne niet zeker gesteld. 
Eind 2017 is daarom besloten om Fairtrade Gemeenten, Provincies en Waterschappen om een jaarlijkse 
bijdrage te vragen.  

Vooruitblik  2018 
Kerk in Actie heeft voor 2018 € 25.000 toegezegd, Stichting Max Havelaar € 50.000 (plus € 68.520 in natura) 
en aan Gemeenten, Provincies en Waterschappen wordt totaal gerekend op  € 50.000. De Landelijke 
Vereniging  van Wereldwinkels is niet meer in staat om financieel bij te dragen.     
 
Balans per 31 december 2017  Eindbalans 

2017 
Eindbalans 
2016 

Begin balans  
2017 

ACTIVA    
    
Vorderingen    
1200 Debiteuren € 3.591 € -732 € -732 
1350 Nog te ontvangen bedragen € 0 € 10.458 € 10.458 
    
Liquide middelen    
1100 Rabobank € 52.383 € 57.855 € 57.872 
    
TOTAAL  ACTIVA € 55.974 € 67.581 € 67.598 
    
    
PASSIVA    
    
500 Eigen Vermogen € -11.518 € -11.029 € -11.246 
510 Bestemmingsfonds € -39.000 € -39.000 € -39.000 
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Totaal eigen vermogen € -50.518 € -50.029 € -50.246 
    
Kortlopende schulden    
1500 Crediteuren € -3.621 € -11.297 € -11.297 
1540 Betalingen onderweg € -3.120 € -10.803 € -10.603 
1600 Btw verkoop, hoog tarief (21%) € 8  € 0 
1610 Btw inkoop, hoog tarief (21%) € 0  € 48 
1690 Btw-afdrachten/-teruggaven lopend jaar € 1.276 € 4.547 € 4.499 
    
Totaal kortlopende schulden € -5.457 € -17.553 € -17.352 
    
TOTAAL PASSIVA € -55.974 € -67.582 € -67.598 
    
 
Eindbalans 2016 wijkt iets af van beginbalans 2017. Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 bleek dat 
er kleine verschillen zaten in de posten Eigen Vermogen, Rabobank, Betalingen Onderweg en BTW 
afdrachten. Dit is in 2017 gecorrigeerd. 
 
Resultatenrekening Stichting Fairtrade Gemeente Nederland Begroting Realisatie Realisatie 
Periode: 1-1-2017 - 31-12-2017 2017 2017 2016 
    
Omzet    
8100 Omzet hoog € 5.000 € 5.904 € 2.911 
8125 Omzet btw-vrij € 0 € 1.147 € 0 
8140 Omzet diensten hoog tarief € 0 € 158 € 66 
 € 5.000 € 7.210 € 2.977 
Financiering    
8000 ICCO Kerk In Actie € 100.000 € 100.000 € 100.000 
8010 Bijdrage Max Havelaar € 0 € 0 € 25.000 
8020 Fairtrade Land € 0 € 0 € 25.290 
8050 In natura LVWW / MH € 75.400 € 67.900 € 75.400 
9400 Overige opbrengsten € 19.100 € 0 € 5.400 
 € 194.500 € 167.900 € 231.090 
    
Brutomarge € 199.500 € 175.110 € 234.067 
    
Uitgaven    
4000 Salariskosten € -112.000 € -99.163 € -102.532 
4010 Stagevergoedingen € -3.000 € -2.100 € 0 
4030 Inhuur aanvullende expertise € -20.000 € -22.844 € -24.649 
4205 Reiskosten € -1.500 € -2.598 € -1.744 
4300 Huur- en kantoorkosten € -15.000 € -15.206 € -15.764 
4330 Bijeenkomsten € 0 € -1.472 € -2.079 
4340 Regionale bijeenkomsten € -10.000 € -1.271 € -3.109 
4720 Telecommunicatie € 0 € -244 € 0 
4800 Uitgave over de impact van FTG € 0 € -12.733 € 0 
4805 FTG on tour € -10.000 € -1.857 € -492 
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4810 Thema's EFTD FTW € -20.000 € -1.060 € -6.085 
4815 Online en beeldmateriaal € -25.000 € -3.854 € -4.623 
4820 Basis communicatiemiddelen € -12.500 € -7.318 € -10.176 
4825 Fondsenwerving € -5.000 € -3.000 € 0 
4830 Titeluitreikingen € 0 € -563 € -266 
4835 Koffie en thee boekje € -1.000 € 0 € 0 
4840 PR/Lobby/PME € -2.500 € -400 € -282 
4880 Overige algemene kosten € 0 € -1.751 € -49 
4881 Fairtrade Land € 0 € 67 € -6.331 
4882 Open de Schatkamer EU-ladder € 0 € 0 € -5.626 
4910 Onvoorzien € -2.000 € 0 € 1 
Totaal uitgaven € -239.500 € -177.368 € -183.806 
 
 Begroting Realisatie Realisatie 
 2017 2017 2016 
    
Bedrijfsresultaat € -40.000 € -2.258 € 50.261 
4980 Rente en bankkosten € 0 € -234 € -15 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting € -40.000 € -2.492 € 50.245 

    
Buitengewone baten/Buitengewone lasten    
9310 Betalingsverschillen € 0 € 0 € 0 
9380 Overige verschillen € 0 € 2.764 € 1 
 € 0 € 2.764 € 1 
    
Resultaat na belasting € -40.000 € 272 € 50.246 
 
 
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.  
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Toelichting op de balans 
500 Eigen Vermogen Vrij besteedbaar resultaat 
510 Bestemmingsfonds De middelen uit het bestemmingsfonds zijn niet ingezet in 2017 en zijn 

daardoor beschikbaar voor programma 2018.  
1200 Debiteuren Openstaande vorderingen door verkoop van materialen.  
1500 Crediteuren Alle crediteuren en onderstaande ‘betalingen onderweg’ posten zijn in 

januari en februari 2018 afgehandeld.  
 
Toelichting op de Resultaatrekening 
4000 Salariskosten campagnecoördinator, stafmedewerker MH, management en boekhouding.  
4030 Inhuur expertise voor ondersteuning bestuur en contact BUZA..    
4010  Stagevergoedingen (2 stagiaires in 2017). 
4205 Reiskosten bestuur, commissieleden, regioadviseurs en medewerkers.  
4300 Huur en kantoorkosten: In natura door de LVWW en Max Havelaar. 
4330 Bijeenkomsten: 1x in 2017 een landelijke bijeenkomsten over  keurmerken met de achterban.  
4340 Regionale bijeenkomsten: 4x in 2017 bijeenkomsten georganiseerd door regioadviseurs in regio. 
4720 Telecommunicatie: Betreft aanschaf telefoon en abonnementskosten.    
4800 Uitgave over de impact van FTG: Inspiratieboekje met inspirerende verhalen van vrijwilligers. 

Oplage 5.000 stuks 
4805 FTG on tour: 1x FTG on tour naar  FT Towns conferentie in Saarbrücken en 1x omgezet in landelijke 

bijeenkomst. 
4810 Thema’s EFTD FTW (Fairtrade Weken in voorjaar en najaar). Minimale inzet vanwege  tijdbesteding. 
4815 Online en beeldmateriaal: Realiseren van een nieuwe website is doorgeschoven naar 2018. 
4820 Basis communicatie middelen: Opslag, uren en verzendkosten van bestelmaterialen door magazijn.  
4825 Fondsenwerving: Inhuur fondsenwerver.  
4830 Titeluitreikingen: Algemene kosten zoals presentjes.   
4835 Koffie & theeboekje: Activiteit is tot nader order uitgesteld.  
4840 PR/lobby/PME: PME staat voor Project Monitoring en Evaluatie. 
4880 Overig en algemene kosten 
4881 Fairtrade Land: Activiteitkosten in het kader van project met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
4882 Open de schatkamer EU-ladder: Project afgerond.  
4910  Onvoorzien 
4980 Rente- en bankkosten 
9380  Overige verschillen:  1540 (betalingen onderweg) saldo 2016 vervallen.  
 
Toelichting Financiering 
8000 Bijdrage Kerk in Actie  
8050 In natura Stichting Max Havelaar en Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 

LVWW:  
 Loonkosten       2.500 euro 
 Huisvestingskosten    10.000 euro 
 Max Havelaar: 

Loonkosten    50.400 euro 
 Huisvestingskosten     5.000 euro 
 Totaal     67.900 euro 
8100 Opbrengsten door de verkoop van extra titelborden en promotiematerialen. 
9400 Nog te verwerven.   
 
 
Voor een uitgebreid jaarverslag 2017 Fairtrade Gemeente campagne zie: 
 http://www.fairtradegemeenten.nl/wp-content/uploads/2016/03/FTG_Jaarverslag_2017-DEF-DEF1.pdf 


