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Jaarverslag Stichting Fairtrade Gemeente Delft 2012
Voor het tweede jaar mag Delft zich Fairtrade Gemeente noemen.
Een eervolle titel die we uiteraard de komende jaren willen behouden.

Delft Fairtrade Gemeente – de campagne in het kort
De Stichting Delft Fairtrade Gemeente zet zich sinds medio 2008 in voor uitbreiding van
eerlijke handel in Delft. De campagne is een burgerinitiatief, de term Gemeente staat in dit
verband voor het geheel van inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties in
Delft en niet voor de gemeente als bestuursorgaan. Wel wordt van de gemeente verwacht dat
zij de campagne ondersteunt en zelf ook Fairtrade producten inkoopt.
Doelstellingen van de Fairtrade Gemeente Campagne in Delft zijn:
• Meer aankoopplekken voor Fairtrade producten in Delft, zowel in de detailhandel
als in de horeca
• Meer inwoners en Delftse bedrijven en organisaties die deze aankoopplekken weten
te vinden
• Meer bekendheid over de betekenis van Fairtrade als middel tot armoedebestrijding
		 en duurzame ontwikkeling in Derde Wereldlanden
In de praktijk betekent dit enerzijds inventariseren welke organisaties en ondernemingen al
Fairtrade producten gebruiken/kopen/verkopen en anderzijds het ‘recruteren’ van nieuwe
deelnemers door lobbywerk, voorlichting, publiciteit en publieksactiviteiten.
Dit wordt uitgevoerd door een werkgroep die op dit moment bestaat uit 6 vrijwilligers:
Ria van Oostveen - namens het voormalige COS Zuid-Holland en Milieudefensie Delft,
Elise Verheij - namens gemeente Delft, Michel Tobé - namens Rabobank Zuid Holland
Midden, Marleen de Korver – persoonlijke titel, Wietske Idzinga – persoonlijke titel,
Hanneke Ouwens - persoonlijke titel.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Marleen de Korver, Michel Tobé en
Wietske Idzinga.
De Delftse Fairtrade Gemeente campagne maakt deel uit van de landelijke Fairtrade
Gemeenten campagne - een initiatief van Stichting Max Havelaar, ICCO en de landelijke
vereniging van Wereldwinkels. Deze campagne wordt ondersteund door een landelijke
stuurgroep die ook de richtlijnen heeft opgesteld waaraan voldaan moet worden om
Fairtrade gemeente te kunnen worden.

Ondersteuning door de gemeente Delft
De gemeente Delft heeft voor 2012 een subsidie van € 5000,00 toegekend aan de
stichting Fairtrade Gemeente Delft om diverse publieksactiviteiten te organiseren en
publiciteitsmaterialen te ontwikkelen.
Dat Fairtrade belangrijk is voor het gemeentebestuur blijkt ook uit de aandacht voor de
campagne in de gemeentelijke Milleniumkrant. Eind juni (week 26) 2012 werd deze krant

huis-aan-huis verspreid in Delft. In de krant is een pagina gewijd aan de Fairtrade Gemeente
campagne, terwijl op de voorpagina een foto staat van de titeluitreiking in 2011.
Het officiële Fairtrade Gemeente bord, dat bij de
titeluitreiking in 2011 aan burgemeester Verkerk
overhandigd werd is nu geplaatst bij de afrit van de
A13 naar Delft Centrum.
foto: Hermine Oosterwijk

Eerlijk inkopen
Sinds oktober 2011 is de gemeente Delft overgegaan op een nieuwe leverancier voor de
warme dranken automaten en de catering in de kantines. Bij het aanbesteden is rekening
gehouden met de richtlijnen die vanuit de campagne aangegeven zijn. Op dit moment
schenkt de gemeente Fairtrade koffie van het merk DE. Fairtrade thee, cacao en suiker
zijn nog niet beschikbaar via deze leverancier. De thee en cacao hebben het UTZ Certified
label. De afdeling inkoop/huisvesting onderzoekt nog of de cacao in de automaten toch ook
Fairtrade kan.

Ondersteuning door het bedrijfsleven
In het voorjaar en begin van de zomer hebben we een enquête verstuurd naar lokale
bedrijven en organisaties om opnieuw de ondersteuning van de Fairtrade Gemeente
campagne te inventariseren. Dit in combinatie met nabellen leverde een totaal op van 42
maatschappelijke organisaties en 29 ondernemingen (waarvan 8 zzp-ers) als deelnemers in
de campagne (zie bijlage 1). Hiermee voldoen we aan de campagnerichtlijn van minimaal 15
bedrijven en 30 organisaties.
Enkele bedrijven die nog niet in ons bestand voorkwamen namen zelf contact op om aan te
geven dat zij de campagne graag ondersteunen.
Sponsoring
Albert Heijn aan de Martinus Nijhofflaan stelde een doos Fairtrade bananen beschikbaar
voor een ontbijt op basisschool de Omnibus.
Diverse bedrijven schonken afgelopen jaar kantoormeubilair, kantoorartikelen, twee
computers, een printer en een tabletcomputer en zorgden bovendien voor het vervoer.
21 Bedrijven hebben financieel bijgedragen aan een paginagrote advertorial in de krant Delft
op Zondag.

Netwerken en samenwerken
We zijn lid van de stichting Bedrijf & Samenleving. Via dit netwerk kregen we
bovengenoemde tablet en een gedeelte van het kantoormeubilair. In april waren we
aanwezig op de Delftse Beursvloer. Hier hebben we contact gelegd met de projectgroep Delft
in Dialoog en hebben we een match gemaakt met de stichting Stedenband Delft-Estelí i.v.m.
het gebruiken van hun kantoor in Delftstede.

De stichting is verder vertegenwoordigd in het Duurzaam Delft Dreamteam en het Platform
Stedenband Delft-Estelí.

Eerlijk winkelen
Voor Fairtrade boodschappen kun je als consument bij steeds meer winkels in Delft terecht.
Het aanbod in de supermarkten is in 2012 flink toegenomen. Dit blijkt uit de EKO-Fairtrade
tellingen waar we in september weer aan meegewerkt hebben. Deze tellingen zijn een
initiatief van Solidaridad (mede-oprichter van de landelijke Fairtrade Gemeenten campagne)
en Milieudefensie, en zijn bedoeld om jaarlijks het aanbod van biologische en Fairtrade
producten in supermarkten in heel Nederland te inventariseren.
Om mee te tellen in de Fairtrade Gemeente campagne moeten supermarkten minimaal
10 verschillende Fairtrade producten verkopen die dan ook verdeeld moeten zijn over de
verschillende productcategorieën.
Er zijn zeven Delftse supermarkten die (ruimschoots) aan deze criteria voldoen en acht
voldoen bijna (zie bijlage 2).
Fairtrade Award
Naar aanleiding van de tellingen reiken we ieder jaar een Fairtrade Award uit aan de
supermarkt met het grootste assortiment Fairtrade producten. De Plus supermarkt in
de Bomenwijk was voor de tweede achtereenvolgende keer de winnaar, met ruim 100
verschillende producten. Plus verkoopt bovendien van bepaalde producten (zoals bananen)
uitsluitend een Fairtrade variant.

Marcel Schungel, eigenaar Plus Bomenwijk kreeg op 3 november 2012 de Fairtrade Award

Overige detailhandel
In het voorjaar inventariseerden we het Fairtrade aanbod in zaken als slijterijen, giftshops,
kledingwinkels etc. Diverse winkels verkopen Fairtrade wijn en/of bier (Mongozo), thee,
snacks en cadeau-artikelen (zie bijlage 3).
Groothandel
De Makro verkoopt een breed assortiment aan Fairtrade producten. Hiervoor hebben ze
een aparte folder uitgebracht. Tijdens de Makro-horecadag in oktober 2012 waren wij met
een stand aanwezig. Horecaondernemers konden chocolaatjes proeven en meer informatie
krijgen over Fairtrade (producten) en de campagne. Op de volgende Horecadag in het
voorjaar van 2013 zullen wij ook weer aanwezig zijn.
Fair Fashion
Kleding is nauwelijks Fairtrade verkrijgbaar. Certificering is lastig vanwege de zeer complexe
productieketen. Labels aangesloten bij Made By of de Fair Wear Foundation tellen in de
campagne mee onder het criterium
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
In samenwerking met kledingwinkels die
deze merken verkopen organiseerden we in
maart vond het derde Fair Fashion Event in
Speakers. Net als de vorige edities was het
ook deze weer zeer goed bezocht.

Eerlijk Winkelen route
De Eerlijk Winkelen route is een landelijk format. Het bestaat uit een website en een
gedrukte kaart waarop voor een bepaalde plaats duurzame verkooppunten staan aangegeven
(Fairtrade, biologisch en tweedehands). In samenwerking met enkele andere Delftenaren is
de werkgroep in 2012 begonnen zo’n routekaart ook voor Delft samen te stellen. De route
verschijnt in het voorjaar van 2013.

(H)Eerlijk eten en drinken
In de Delftse horeca was er lange tijd vrij weinig animo voor Fairtrade producten, maar sinds
2012 is hier langzaam maar zeker een verandering in te bespeuren. Hoewel er één café dat
voorheen wel Fairtrade koffie schonk
daarmee is gestopt, zijn er nu ook nieuwe
deelnemers bijgekomen (zie bijlage 4).

Publieksactiviteiten
Met name in het najaar hebben we verschillende activiteiten (mede) georganiseerd om
Fairtrade meer onder de aandacht te brengen van een breed publiek:
• Infostand en bakworkshop bij DOEL voor cliënten en personeel
• Kookworkshop i.s.m. cateraar Rode Rozen en Tortilla’s en hotel de Plataan
• Delftse Dag van de Dialoog – betrokken als gespreksleider en i.s.m. de Haagse Hogeschool
ontwikkeling dialoog over Fairtrade
• Delftse Boekenbende - verspreiden boekenlegger ‘Hallo Wereld’ (zie ook onder Publiciteit)
• Filmvertoning Big Boys Gone Bananas i.s.m. Amnesty International Delft en Filmhuis Lumen
• Infostand bij chocoladeworkshop van stichting Wat eten we vandaag?
• Kraam op Lichtjesavond bij de Remonstrantse Kerk

Publiciteit
Vanwege het thema van de kinderboekenweek ‘Hallo Wereld’ liet de Fairtrade werkgroep
in De Bilt een speciale boekenlegger ontwerpen, die door ander werkgroepen gekocht
kon worden (zie vorige pagina). Wij hebben hier 1000 exemplaren van afgenomen en
uitgedeeld tijdens de Delftse Boekenbende. Gedurende de hele kinderboekenweek werden de
boekenleggers ook verspreid door DOK en de boekhandels ‘de Omslag’ en Huyser.
Horeca
In het kader van de Puur Restaurant week in oktober
ontwikkelden we een kaart die consumenten aan
restauranthouders kunnen aanbieden wanneer ze
ergens uit eten gaan waar geen of weinig Fairtrade
producten op het menu staan.
Deze kaarten kunnen (nog steeds) worden
aangevraagd via de website en opgehaald bij ons
kantoor in Delftstede.

Delfts blauwe chocoladerepen
Voor de bekende Tony Chocolonely’s chocoladerepen konden we zelf ontworpen wikkels
aanleveren. We hebben 500 repen ingekocht, voorzien van onze eigen unieke Delfts blauwe
wikkels. We verkopen de repen aan bedrijven en consumenten via de website en tijdens
activiteiten.

Digitale media
Sinds oktober hebben we een nieuwe website, die door gebrek aan menskracht nog niet
helemaal gevuld is, maar waar wel steeds onze activiteiten op staan aangekondigd.
Verder informeren we onze achterban op regelmatige basis over Fairtrade (producten) en
onze activiteiten via een e-mail nieuwsbrief, een Facebook pagina en Twitter.

Locale media
We hebben meegedacht over de inhoud van de Milleniumkrant en eigen illustratiemateriaal
aangeleverd. Eén van de werkgroepleden is ook geïnterviewd voor deze krant.
In het kader van het prolongeren van de titel Fairtade Gemeente verscheen in de krant
Delft op Zondag van 7 oktober een paginagrote advertorial met gevarieerde informatie over
Fairtrade en de campagne. Zoals al genoemd is deze pagina deels gesponsord door diverse
Delftse bedrijven en organisaties.
Verder is er regelmatig aandacht voor de Fairtrade campagne op de Duurzaam Delft pagina
van de Stadskrant.

Subcampagnes
Vanuit de landelijke Fairtrade Gemeenten campagne zijn diverse subcampagnes ontwikkeld.
Zo kunnen restaurants, scholen, kerken, hogescholen en universiteiten de titel “Fairtrade
Restaurant/Kerk/School/Hogeschool/Universiteit” behalen.
Kerken
De Adelbertkert, Vierhovenkerk en Marcuskerk zijn al Fairtrade Kerk. De Fransiscus en
Clara parochie (Raamstraatkerk) heeft aangegeven graag Fairtrade kerk te willen worden.
Scholen
OBS de Omnibus heeft de titel Fairtrade School aangevraagd in oktober 2012. Als aftrap
organiseerde de school in oktober een Fairtrade activiteit voor de leerlingen.
Onderdeel hiervan was een ontbijt dat de leer
lingen aanboden aan wethouder Stephan Brandligt
van Participatie en Duurzame Ontwikkeling.
Het toekennen van de titel is in 2012 nog niet
gelukt. Naar verwachting wordt de Omnibus de
eerste Fairtrade school van Delft in mei 2013.

Hogescholen en Universiteiten
Sinds begin 2012 hebben we contact met enkele docenten van de Delftse locatie van
de Haagse Hogeschool. Zij zijn erg enthousiast en hebben in de loop van het jaar
geïnventariseerd wat de mogelijkheden voor Fairtrade op de Haagse Hogeschool zijn.
In het kader van de Dag van de Dialoog heeft één van onze werkgroepleden met twee
docenten een Dialoog over Fairtrade voorbereid. Deze is helaas niet doorgegaan wegens
gebrek aan aanmeldingen.
Het traject met de Haagse Hogeschool wordt in ieder geval in 2013 voortgezet.
Bij onze ‘eigen’ universiteit, de TU is er tot nog toe geen belangstelling om Fairtrade in te
kopen. Alleen het sportcentrum en het culturele centrum, die beide aan een externe uitbater
verpacht zijn, schenken Fairtrade koffie en thee.

Landelijke bijeenkomsten voor locale werkgroepen
De landelijke stuurgroep van de Fairtrade Gemeenten campagne organiseerde door het jaar
heen diverse bijeenkomsten.
Leden van de werkgroep namen deel aan een bijeenkomsten voor titelhouders en een
workshop horeca/fairtrade koken.
Stichting Max Havelaar organiseerde half november een informatieve bijeenkomst waar drie
werkgroepleden geweest zijn. Hier kregen we achtergrond informatie over diverse aspecten
van Fairtrade certificering en over de recente negatieve publiciteit rond Max Havelaar in een
aantal landelijke media.
In Rotterdam vond in december de feestelijke uitreiking van de titel Fairtrade Gemeente
plaats. Vier werkgroepleden bezochten deze feestelijke bijeenkomst, die tegelijkertijd een
eindejaarsborrel was voor alle locale Fairtrade werkgroepen.

International Fairtrade Conference Poznan
De Fairtrade Gemeenten campagne is inmiddels wereldwijd verspreid. Sinds zes jaar wordt
er jaarlijks een internationaal Fairtrade Towns congres georganiseerd, ieder jaar in een ander
land. Deelnemers uit allerlei verschillende landen wisselen ervaringen uit en inspireren
elkaar in workshops en plenaire sessies.
In november 2012 bezocht een werkgroeplid dit tweedaagse congres in Poznan, Polen. Hier
werd o.a. specifieke aandacht besteed aan een nieuw fenomeen: Fairtrade Towns in the
South.

Maatschappelijke stagiaires
We hebben dit jaar voor het eerst maatschappelijke stagiaires mogen begeleiden.
Eén stagiaire heeft ons in
een 24-uurs stage (verspreid
over vier dagen) geholpen
met de voorbereiding van de
kookworkshops.
Twee andere stagiaires lopen
een zgn. lintstage, verspreid
over 2012-2013. Zij hebben
o.a. geholpen bij de uitreiking
van de Fairtrade Award en de
kraam op Lichtjesavond.

Delft, 7 februari 2013
Stichting Fairtrade Gemeente Delft

Bijlage 1: Delftse bedrijven en organisaties die meedoen met de campagne.
Bedrijven:
Alles van Delft
Art centre Delft
Auryn Acupnuctuur (zzp)
DSM
Guy Vernes (zzp)
Improve
Jacqueline Castro Ravelo (zzp)
Marieke van Aken meubelmakerij
Marleen de Korver (zzp)
Myra Verkuijl (zzp)
NEN-Advies
Octavalent
Rabobank Zuid-Holland Midden
Recreatiecentrum Delftse Hout
Reset Computerservices BV
Rootz Muziekscholen
Rozema Verhuurbedrijf
Schoolpower
Something extra (zzp)
Sportbedrijf TU Delft
Studio 42
Tremani
Urban.nl
Van Ringen Advies (zzp)
De Witte Roos
ZON buitenschoolse opvang
Maatschappelijke organisaties:
Amnesty International regiokantoor
Bedrijf en Samenleving
CSR Studentenvereniging
Delftse natuurwacht

Delft Blue (kamerkoor)
Delftse Chr. Schaakvereniging
ENFB Delft (via Papaver)
ENFB Delft (via Papaver)
Haagse Hogeschool vestiging delft
INV Delft (via Papaver)
Kerk: Adelbert FTkerk
Kerkgenootschap: Delft Christian Student Federation
Kerk: Hofkerk
Kerk: Marcuskerk
Kerk: Raamstraatparochie
Kerk: Vierhoven FTkerk
KNNV Delfland (via Papaver)
Lawid, Latin American Women Initiative for Development
Prometheus Muziekvereniging (via Hofkerk)
Milieudefensie kerngroep Delft
Motiv
Maanvis producties
Ontbijt voor Profijt
Papaver
Randstedelijk begeleidingsorkest (via Hofkerk)
Rover (via Papaver)
School: Omnibus
School: Oostpoortschool
School: Vrije School Widar
Sociaal Raadslieden
Stedenband Delft-Esteli
Studenten-basketbalvereniging Punch
Studenten Floorball Vereniging Blue Falcons
Studenten Frisbeeclub Delft
Studenten handbalvereniging Torius
Studenten hockeyclub Dopie (Corps)
Studenten hockeyvereniging SCOOP
Studenten honkbalvereniging Hitmanics
Studenten Judo, Jiu jitsu en Karate vereniging Yoroshi

Studenten Korfbalvereniging Paal Centraal
Studenten Lacrosse club
Studenten Rugby Club DSRC
Studenten Rugby Club Thor
Studenten schaatsvereniging ELS
Studenten Tennisclub Tenniphil
Studenten Tennis D.S.T.V. Obvius
Studenten Voetbalclub Ariston 80
Studenten Zaalvoetbalver. FC Tutor
Studenten Volleybalvereniging Punch
Studenten Wielervereniging WTOS
Bijlage 2: Supermarkten
AH Martinus Nijhofflaan

voldoet

AH W van Leeuwenlaan

voldoet

AH Choorstraat

voldoet

Plus Bomenwijk

voldoet

Plus Tetteroo

voldoet

Plus Martin Panis

voldoet

Van Nature -> Ekoplaza

voldoet

AH Brabantse Turfmarkt

voldoet op 1 fruit na

Estafette

voldoet op 1 fruit na

Lidl Multatulistraat

voldoet op 1 fruit na

Lidl Griegstraat

voldoet op 1 fruit na

C1000 Troelstralaan

voldoen op 1 fruit na

C1000 Bastiaansplein

geen fruit en geen dranken

C1000 Vrijheidslaan

geen fruit en geen dranken

Dirk

geen fruit en geen dranken

Bijlage 3
Delftse giftshops die voldoen aan de criteria:
Hema Molslaan
Simon Levelt
De Vergulde Pauw
De Winkel,
Xu mei
De Tuinen
Vrijetijdsbedrijven die voldoen:
Videoland
Camping Delftse Hout
Kiosk Delftse Hout
Pathe
Porceleine fles
Movie max
Overige winkels die voldoen:
Being there
Expresso
Gall & Gall
Slijterij Wijnstok
Natuurdrogist Michelle
Bijlage 4
Delftse horecazaken die voldoen:
Hotel de Plataan
Grand Café het Boterhuis
Sportaccomodatie TU
Cultureel centrum TU
De Waag
Trappisten Lokaal `t Klooster
Van 9 tot Zeven
Cateraars:
Rode Rozen en Tortilla’s
Curious Jane

info@delftfairtradegemeente.nl
www.delftfairtradegemeente.nl
www.facebook.com/DelftFairtradeGemeente
www.twitter.com/fairtradedelft

