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Het jaar 2013 is een veel bewogen jaar ge-
weest voor stichting Young & Fair. De stichting 
heeft een enorme groeispurt gemaakt, die 
soms lastig bij te benen was. 

Wij hebben, als bestuur, maar zeker ook onze vrij- 
willigers keihard gewerkt om Young & Fair op de 
kaart te brengen. Zo hebben wij dit jaar bijna elke 
maand een kleine activiteit en door het jaar heen 
twee grote activiteiten georganiseerd. Een hele klus 
voor een jonge stichting die zelf nog op zoek is naar 
een goede structuur. Maar samen met het bijna on-
uitputtelijke enthousiasme van onze vrijwilligers is het 
ons gelukt! 
Wij hopen dat de Nederlandse jongeren door de ac-
tiviteiten van Young & Fair zich bewuster zijn gewor-
den van en zich actiever hebben ingezet voor eerlijke 
handel. Wij gaan deze trend  door zetten in het  
nieuwe jaar. 
Ik ben erg trots op wat wij bereikt hebben dit jaar en 
wil iedereen bedanken voor het enthousiasme en de 
inzet. Dit belooft heel wat voor de toekomst!

Hartelijke groet, 

Lisa Van de Voort
Voorzitter stichting Young  & Fair 

 

Voorwoord
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Bestuurs- 
samenstelling1

‘Het bestuur van Young & Fair bestaat idealiter uit 5 leden:  

voorzitter, secretaris, bestuurslid communicatie, penning-

meester en projectcoördinator en werving & selectie.‘
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studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap-

pen. Een studie die zich, naast overheid en 

semi-overheid, ook richt op de non-profit 

sector van de samenleving. Juist die sec-

tor heeft me altijd al geïnteresseerd. Ik ben 

sterk maatschappelijk betrokken en voel mij 

verantwoordelijk voor de wereld om mij heen. 

Duurzaamheid en eerlijke handel zijn daar 

onlosmakelijk mee verbonden. Dat ik deze 

twee passies, mijn studie en duurzaamheid, 

kan combineren bij Young&Fair is voor mij een 

cadeautje. Ik heb ontzettend veel zin om dit 

nieuwe jaar aan de slag te gaan voor en met 

Young & Fair.

Anne van Rooijen

Functie: Penningmeester

Over: Ik ben Anne van Rooijen en vanaf de 

zomer van 2013 penningmeester van Young 

& Fair. En ben op dit moment afgestudeerd 

Milieuwetenschapper. In mijn ogen zorgt een 

eerlijk loon in het productieland voor mogelijk-

heden om te investeren in de eigen leefomge-

ving. Fair trade is hierdoor voor mij een vorm 

van structurele ontwikkelingssamenwerking 

om samen te komen tot een duurzamere 

wereld. Ziet u mogelijkheid tot samenwerking, 

dan hoor ik dat graag!

Sophie Gunnink

Functie: Projectcoördinator en Werving &  

Selectie

Over: Sinds de oprichting ben ik bij Young & 

Fair betrokken. Ik weet nog goed hoe we met 

een klein groepje in huiskamers bij elkaar 

kwamen. Onze eerste activiteit, een filmavond 

waar vijf tien mensen op afkwamen, was 

1  Bestuurssamenstelling

Huidig bestuur

Het bestuur van Young & Fair bestaat idealiter 

uit 5 leden: voorzitter, secretaris, bestuurslid 

communicatie, penningmeester en project-

coördinator en werving & selectie. Op dit 

moment zijn er vijf bestuursleden. De be-

stuursleden, evenals alle andere vrijwilligers, 

ontvangen geen beloning voor hun inzet. 

Lisa Van de Voort 

Functie: Voorzitter

Over: Tijdens de laatste lootjes van mijn Mas-

ter Economics aan de VU ben ik aangetreden 

bij stichting Young & Fair als voorzitter. Ik nam 

het stokje over van Margo Kosters. Ik heb mijn 

Bachelor Economics & Business Economiscs 

aan de Universiteit van Utrecht afgerond. 

Tijdens mijn Bachelor heb ik een tijd in de VS 

gestudeerd. Ik ben al vroeg begonnen met 

vrijwilligerswerk bij verscheidene stichtingen. 

Hierin stond ontwikkelingswerk of fair trade 

altijd centraal. Tijdens mijn studie heb ik mij 

ook verdiept hoe een eerlijke productieketen 

te optimaliseren, zo kwam ik uiteindelijk bij 

Young & Fair terecht. Toen ik begon heb ik mij 

als doel gesteld een goede structuur en een 

functionerende en bekende stichting verder op 

te zetten. In 2013 zijn we gelukkig al een heel 

eind gekomen! 

Wilmine van den Bosch

Functie: Secretaris

Over: Sinds december 2013 ben ik actief bij 

Young & Fair als secretaris. Ik studeer in 

Utrecht en zit in het tweede jaar van mijn 
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destijds een echte mijlpaal. Ik ben dan ook 

enorm trots op alles wat we de afgelopen ja-

ren hebben bereikt: bijna 100 mensen zijn de 

afgelopen jaren als vrijwilliger actief geweest 

voor ons, we hebben evenementen als het 

Fair Fashion Festival en de Masterclass voor 

Duurzame Ontwikkeling georganiseerd, en ga 

zo maar door.

Naast mijn bestuursfunctie bij Young & Fair 

ben ik afgestudeerd stadssocioloog en werk ik 

als trainee projectmanagement bij de Ge-

meente Utrecht, waar ik ook woon.

Nineke Verhoofstad

Functie: Communicatie

Over: Mijn eerste kennismaking met Young&-

Fair was tijdens de Masterclass in Antwerpen 

(2012). Enthousiast over de masterclass nam 

ik plaats in de werkgroep Logistiek voor de 

3e editie in Huissen. Ondertussen ben ik 

betrokken bij de eindredactie en actief bij het 

bestuur van Young&Fair. Mijn interesse voor 

eerlijke handel is aangewakkerd tijdens een 

studiereis naar Mexico , waarvoor ik een ar-

tikel schreef over oneerlijke omstandigheden 

in maquiladoras. Na het afronden van mijn 

studie Journalistiek heb ik veel meer inzicht 

gekregen in de gevolgen van mondialisering. 

Met Young&Fair heb ik de ambitie om het 

platform betreft eerlijke handel uit te breiden. 

Momenteel ben ik bezig met het opstarten van 

een eigen bedrijf en werk ik daarnaast voor 

woningbouwcorporatie Portaal.

 

 

 

 

 

Afgetreden bestuursleden

Sjaak Louwerse

Functie: Communicatie

Bram de Kleine

Functie: Penningmeester

Dennis Iseger

Functie: Secretaris en Communicatie
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‘Stichting Young & Fair gelooft in een wereld waarin  

mensenrechten worden gerespecteerd en werknemers  

een leefbaar loon krijgen.’

Visie en Missie

2
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Visie en missie 

Visie

Stichting Young & Fair gelooft in een wereld 

waarin mensenrechten worden gerespecteerd 

en werknemers een leefbaar loon krijgen.  

Hierbij moeten alle actoren in de keten, 

van producent van grondstoffen tot aan de 

consument, een eerlijke kans krijgen om een 

duurzaam bestaan op te bouwen.    

Eerlijke handel draagt direct bij aan het beha-

len van de Millenniumdoelstellingen en in het 

bijzonder Millenniumdoelstelling acht. 

	  

Missie

Young & Fair is een platform voor jongeren 

en jong volwassenen die geïnteresseerd en/

of actief zijn in de wereld van eerlijke handel. 

Onze organisatie streeft naar bewustwor-

ding over het belang van eerlijke handel voor 

duurzame ontwikkeling. Hierbij richten wij ons 

voornamelijk (maar niet uitsluitend) op de po-

sitie van producenten in ontwikkelingslanden. 

De bijdrage van Young & Fair aan een meer 

eerlijke wereld is tweeledig:

 

1. Informeren

Wij informeren jongeren en jong volwasse-

nen over het belang van eerlijke handel voor 

duurzame ontwikkeling door middel van 

onze website, social media, de maandelijkse 

nieuwsbrief en onze blogs en proberen een 

gedragsverandering teweeg te brengen op 

zowel consumenten als producenten niveau.  

2. Activeren 

Young & Fair organiseert uiteenlopende acti-

viteiten met als doel het motiveren en inspi-

reren van jongeren en jong volwassenen om 

zelf aan de slag te gaan met hun ideeën over 

eerlijke handel. Vervolgens ondersteunen wij 

ons netwerk bij het uitwerken van deze idee-

en. Wij beogen hiermee een sneeuwbaleffect 

te creëren waarbij steeds meer jongeren en 

jong volwassenen bewust worden van het 

belang van eerlijke handel en dit ook in daden 

omzetten.  

 

 

2

8

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling
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‘Young & Fair wil uitgroeien tot hét nationale platform voor  

jongeren en jong volwassenen die geïnteresseerd en/of actief 

zijn in de wereld van eerlijke handel en wil ook als zodanig 

worden herkend door stakeholders. ‘

Doelstellingen  
2013 (-2015)3
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Doelstellingen 2013 ( - 2015)

Young & Fair wil uitgroeien tot hét nationale 

platform voor jongeren en jong volwassenen 

die geïnteresseerd en/of actief zijn in de we-

reld van eerlijke handel en wil ook als zodanig 

worden herkend door stakeholders (consu-

menten, retailers, fairtrade organisaties,  de 

Young & Fair vrijwilligers en het netwerk). 

Hieronder staan de doelstellingen die Young 

& Fair zichzelf eind 2012 gesteld heeft. Dit jaar 

worden er nieuwe key performance indicators 

geformuleerd. Deze zijn terug te lezen in het 

strategiedocument van 2014. 

• Eind 2013 hebben wij 40 actieve vrijwilligers; 

• In 2013 organiseren wij gemiddeld 1 keer per maand een evenement waarbij  

gemiddeld 20 bezoekers en gemiddeld 30 procent unieke bezoekers op af-

komen;

• In de periode 2013-2014 organiseren wij gemiddeld 4 evenementen waarbij 

meer dan 50 bezoekers op afkomen; 

• Eind 2013 wordt onze nieuwsbrief gelezen door 200 mensen en door  

400 mensen eind 2014;

• Eind 2013 is onze online activiteit verdubbeld ten opzichte 1 januari 2013. 

3

Doelstellingen 2013 Young & Fair
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De resultaten van Young & Fair van 2013 zijn 

opgedeeld in drie delen: 

- De resultaten van de KPI’s

- De activiteitenkalender

- Verslagen van de activiteiten. 

Resultaten 2013

4
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4.1 Resultaten KPI’s

In 2013 zijn er een aantal KPI’s gesteld binnen 

een aantal categorieën: vrijwilligers, activi-

teiten, nieuwsbrieflezers en social media. 

Hieronder is te zien welke KPI’s gehaald zijn 

en welke nog niet. Daarna worden de catego-

rieën uitgebreider besproken. Aan het begin 

van elke categorie die wordt besproken wordt 

aangegeven wat de doelstelling was, daarna 

wordt het resultaat zichtbaar door middel van 

een grafiek. 

Resultaten 2013

De resultaten van Young & Fair van 2013 zijn 

opgedeeld in drie delen: de resultaten van de 

KPI’s, de activiteiten kalender en verslagen 

van de activiteiten. 

KPI Gehaald? Opmerkingen

Eind 2013 hebben wij 40 actieve  

vrijwilligers.

Gehaald

In 2013 organiseren wij gemiddeld 1 keer 

per maand een evenement...

Niet gehaald In april, September en oktober heeft er 

geen kleine activiteit plaatsgevonden

…waarbij gemiddeld 20 bezoekers… Gehaald

…en gemiddeld 30 procent unieke 

bezoekers op afkomen.

N.v.t Bleek onmogelijk om bij te houden

In de periode 2013-2014 organiseren wij 

gemiddeld 4 evenementen waarbij meer 

dan 50 bezoekers op afkomen.

Gehaald Er zijn twee evenementen georganiseerd 

waar meer dan 50 mensen op af kwamen: 

het Fair Fashion Festival en de Masterclass 

Duurzame Ontwikkeling . Met de geplande 

activiteiten voor komend jaar, is deze KPI 

gehaald.

Vanaf 2013 verschijnt de nieuwsbrief iedere 

maand.

Gehaald Zelfs maar één keer te laat

Eind 2013 wordt onze nieuwsbrief gelezen 

door 200 mensen en door 400 mensen eind 

2014.

Niet gehaald De brief is naar 196 mensen verstuurd. 

Hoeveel mensen hem gelezen hebben, kon 

niet bijgehouden worden. De doelstelling 

was verkeerd geformuleerd.

Eind 2013 is onze online activiteit  

verdubbeld ten opzichte 1 januari 2013.

Gehaald Wat de website, facebook en twitter betreft, 

is deze KPI gehaald. Er waren wel veel 

fluctuaties gedurende het jaar. Deze doel-

stelling was te vaag om correct te meten.

Eind 2013 worden blogs en posts van  

commentaar voorzien.

N.v.t Deze KPI is niet gemeten.

4

12



In 2014 willen we niet alleen gaan kijken naar 

het aantal actieve vrijwilligers op het moment 

zelf, maar ook naar het cumulatieve aantal 

vrijwilligers. 

Vrijwilligers

Doelstelling:

• Eind 2013 hebben wij 40 actieve vrijwilligers; 

In november 2013 heeft Young & Fair meer dan 

40 actieve vrijwilligers. In juni is een flinke dip 

te zien, maar verder is het aantal vrijwilligers 

gestaag gestegen. Met een spurt in oktober 

– november. Dit komt door de nieuwe aan-

stelling van de masterclass commissie en de 

commissie voor de dag van de ondernemer.  
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In 2013 zijn twee grote evenementen met 

meer dan 50 bezoekers georganiseerd. De 

Masterclass Duurzame Ontwikkeling in april, 

met 69 bezoekers i.s.m. Act4Change en het 

Fair Fashion Festival in oktober, met 800-900 

bezoekers i.s.m. Fairtrade Gemeente Utrecht. 

Voor 2014 staan er 3 grote evenementen op de 

planning: Young & Fair Masterclass, de dag  

van de (eerlijke) Ondernemer en het Fair 

Fashion Festival 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrieflezers

Doelstelling:

• Eind 2013 wordt onze nieuwsbrief gelezen 

door 200 mensen en door 400 mensen eind 

2014.

 

In januari 2013 verscheen de eerste maan-

delijkse Young & Fair nieuwsbrief op de 2e 

dinsdag van de maand. Deze is elke maand, 

behalve in december, op de tweede dinsdag 

van de maand verschenen. Ook in de zomer-

maanden. De continuïteit van de nieuwsbrief 

is in 2013 dus goed gewaarborgd.  

 

Activiteiten

Doelstelling:

• In 2013 organiseren wij gemiddeld 1 keer per 

maand een evenement waarbij gemiddeld 20 

bezoekers en gemiddeld 30 procent unieke 

bezoekers op afkomen;

• In de periode 2013-2014 organiseren wij 

gemiddeld 4 evenementen waarbij meer dan 

50 bezoekers op afkomen; 

 

 

 

Er zijn in 2013 9 maandelijkse activiteiten 

georganiseerd, waar gemiddeld 22 bezoekers 

op af zijn gekomen. Naast de grote activitei-

ten in de maanden oktober en april was het 

helaas onmogelijk (organisatorisch) om daar 

ook twee kleine activiteiten te organiseren. Er 

is voor gekozen om in juni geen maandelijkse 

activiteit te organiseren, omdat begin juli de 

netwerkborrel plaatsvond. 

De doelstelling om elke maand een kleine 

activiteit te organiseren is helaas niet gelukt, 

maar de doelstelling voor het bezoekersaantal 

(gemiddeld meer dan 20) is wel gehaald.  
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Social Media

Doelstelling:

• Eind 2013 is onze online activiteit verdubbeld 

ten opzichte 1 januari 2013.

 

Facebook 

Hier liepen wij zelf tegen een definitie pro-

bleem aan, wat is online activiteit op face-

book? Zijn wij geïnteresseerd in de average 

daily reach, number of engaged users of het 

aantal volgers? Al deze drie ‘doelstellingen’  

zijn echter wel behaald. 

 

Helaas, liepen wij gedurende het jaar tegen 

onze eigen formulering van de KPI aan. Het 

aantal lezers, in deze definitie, indiceert dat 

200 mensen de mail moeten hebben geo-

pend. Deze doelstelling hebben wij helaas 

niet gehaald. In december 2013 hebben 150 

mensen de nieuwsbrief geopend. De nieuws-

brief is eind 2013 verzonden naar 196 mensen. 

Het lijkt erop dat wij wel een relatief groot 

“open”  percentage hebben bereikt gedurende 

het hele jaar (rond de 45%).

Het aantal lezers van de nieuwsbrief wordt 

een van de focuspunten van het jaar 2014. 
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Website bezoekers

Het aantal bezoekers van de website is meer 

dan verdubbeld in 2013. Young & Fair had 

in januari 2013 rond de 250 bezoekers en in 

november 2013, 600. 

 

Twitter

Het aantal volgers op twitter is in 2013 helaas 

niet verdubbeld. Young & Fair had in januari 

2013 bijna 200 volgers en in november 2013 

iets minder dan 350 volgers. Dit is een speer-

punt in 2014.  
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4.2 Activiteitenkalender

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Pubquiz

Simulatiespel

Chocolade proeverij

Masterclass Duurzame Ontwikkeling

Fair Trade kroegentocht

Max Havelaar Lecture

Netwerkborrel

Eerlijke Picknick

-

Fair Fashion Festival

Bierproeverij (afgelast)

Ontmoeting met fair trade boeren

Filmavond

-

Activiteit
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4.3 Verslagen activiteiten

Hieronder vindt u verslagen van de activiteiten 

die Young & Fair in 2013 heeft georganiseerd. 

Helaas ontbreekt er een verslag: het verslag 

van de chocolade workshop in maart. 

Young & Fair in 2013: Meer activiteiten en meer  
vrijwilligers 

Meer activiteiten, meer vrijwilligers en meer naamsbekendheid. Ook Young 

& Fair doet aan goede voornemens en maakte deze bekend tijdens de iet-

wat verlate nieuwjaarsborrel 2013. En passant werd er in het Utrechtse Café 

Averechts ook nog een heuse fairtradepubquiz uitgevochten.

Met categorieën als fair trade, aardrijkskunde, muziek en algemene kennis 

beloofde het vooraf een heuse strijd der giganten te worden. Uiteindelijk 

bleek het spelbeeld iets genuanceerder: team Männer Tee, bestaande uit 

bestuurslid Sophie Gunnink, ontwerper Dominique Banning, columnist Silvia 

Roukens, organisator masterclass Sanne Korteweg en redacteur Tim Herse-

voort boekte met 55 punten een klinkende overwinning. De buit in de vorm 

van fairtradechocolade en –thee werd naar goed gebruik eerlijk onder de 

winnaars verdeeld.

Plannen voor 2013

Activiteiten als deze nieuwjaarsborrel komen in 2013 centraal te staan, vertelt 

voorzitter Lisa van de Voort. “Young and Fair moet een levendige organisatie 

worden die bekend staat om haar activiteiten en haar inzet voor fair trade. 

Dit willen we bereiken door middel van twaalf activiteiten per jaar, waarvan 

twee grote. Ook organiseren we dit jaar wederom een masterclass.”

Van de Voort, voorzitter sinds november, wil er verder voor zorgen dat ook in 

het nieuwe jaar de organisatie goed blijft draaien en uitgroeit naar wat het 

volgens haar moet zijn. “Hét platform voor jongeren die geïnteresseerd zijn 

in fair trade.”

Vrijwilligers

Één van hoogtepunten vorig jaar was volgens algemeen bestuurslid Sophie 

Gunnink de grote toename van vrijwilligers. Een groei die Young and Fair in 

2013 wil doorzetten. “Vooral op het gebied van fondsenwerving, de organisa-

tie van kleinschalige activiteiten en voor de Fair Trade Week zoeken we nog 

vrijwilligers,” aldus Gunnink. “Die inzet helpt niet alleen bij te dragen aan een 

betere wereld, vrijwilligers ontwikkelen ook zichzelf naast werk en studie.” 

Pubquiz bij Café Averechts – Nieuwjaarsborrel Young & Fair



Op 23 februari organiseerde Young & Fair een 

levensechte simulatie ‘eerlijk handelen’, waar-

aan 15 geïnteresseerde jongeren deelnamen. 

In deze simulatie kon je als echte bananen-

handelaar, kledinglabel, plantage-arbeider of 

kritische klant aan tafel gaan met alle belang-

hebbenden in de handels- en productieke-

ten van een product. Uitgangspunt was een 

situatie waarin niets eerlijk is. Net als in het 

echte leven…

Geleidelijke verandering

De deelnemers werden opgesplitst in twee 

groepen en kregen ieder een willekeurig rol 

toebedeeld. In de eerste groep werd gespeeld 

dat de Schone Kleren Campagne (SKC) de  

stakeholders uit de kledingbranche op het  

matje had geroepen. In ‘het echt’ brengt de 

SKC sinds 1989 verschillende organisaties 

samen, om de arbeidsomstandigheden in 

de kledingindustrie te verbeteren. De SKC 

probeert modelabels te overtuigen om kleding 

te verkopen waar een eerlijke prijs voor wordt 

betaald en waarbij de arbeiders goed behan-

deld  

worden. Ook wil ze de consument bewust  

maken en overhalen om eerlijke kleding te 

kopen of daarnaar te vragen. 

Maar dat die onderhandelingen voor eerlijke 

kleding vaak lastig zijn, daar kwamen de jon-

geren al snel achter. Ieder had vanuit hun rol 

andere belangen. Zo was je als kledingmerk 

bang om geen geitenwollensokken-imago te 

krijgen, of afnemers kwijt te raken. Hogere 

lonen geeft hogere productiekosten en dus 

lagere winstmarges voor de investeerders. 

Retailers kunnen dan minder met prijzen stun-

ten. Daarentegen zou een duurzame kleding 

misschien juist extra goed kunnen kopen – de 

aan de tafel aanwezige ‘klant’ had er wel oren 

naar. Uiteindelijk besloten de deelnemers  

 

om dit te testen door middel van een pilot. 

Met één fair trade kledinglijn zou dan eerst 

gekeken kunnen worden hoe winstgevend de 

duurzame lijn was. Veranderingen moeten 

geleidelijk gaan, leek de grootste conclusie. 

Belangen in de bananenindustrie

De tweede groep was door een fictieve Max 

Havelaar bijeen geroepen. De situatie de  

geschetst werd, was die van de plantage- 

arbeider die ziek werd van alle gifstoffen 

waarmee hij in aanraking kwam. Hij moest 

bovendien 18 uur per dag werken en verdien-

de daar bar weinig voor. Max Havelaar, die dit 

wilde veranderen, kreeg steun van de kleine 

winkeliers die dat een goede zaak vonden en 

zich dacht te kunnen profileren op de verkoop 

van eerlijke bananen. Ook de consument 

schrok van de feiten. Echter, alleen als de 

fairtrade bananen niet fors duurder zouden 

worden, zou hij ze willen kopen. Bananenbe-

drijf Dôle was daarom niet van plan de prijzen 

te verhogen om de plantage-arbeiders een 

eerlijk loon te kunnen verschaffen. Onder druk 

van de aandeelhouders wist Max Havelaar ze 

echter toch in een deal te wringen. Als Dôle de 

standaardprijs van al haar bananen met een 

miniem percentage verhoogde, zou het bedrijf 

20% van de bananen fairtrade kunnen leveren 

en daar nog winst op maken ook. 

Behalve kleding en bananen zijn er uiteraard 

nog talloze andere producten die eerlijker ge- 

produceerd kunnen worden. Zo staat Neder-

land in de Top 5 van landen die de meeste 

koffie drinken.  

“Koffie is wereldwijd het grootste exportpro-

duct na olie, waar 25 miljoen boeren afhanke-

lijk van zijn,” vertelt Dennis Iseger, secretaris 

bij Young & Fair. “Hierdoor zijn er niet alleen 

grote economische belangen bij gemoeid, 

maar ook de lonen van vele mensen”.

Eerlijk handelen – hoe doe je dat?
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Debat met PJO’s

Na het spel was er nog ruimte voor een 

debat. Onder de deelnemers bevonden zich 

afgevaardigden van PJO’s DWARS, PINK! en 

PerspectieF. Zij gingen met elkaar in discussie 

over verschillende fairtrade-stellingen. Zal 

over 15 jaar alle handel eerlijk zijn? Moeten 

fairtrade producten ook biologisch zijn, en 

andersom? Moet er één label en één definitie 

van fairtrade zijn, of zijn er varianten moge-

lijk? En moet de EU stoppen met het voeren 

van een protectionistisch handelsbeleid en het 

verschaffen van subsidies aan haar Europese 

boeren zodat andere landen ruimte krijgen 

voor hun markten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin van DWARS en Pablo van PINK! waren 

het erover eens dat er op Europees niveau 

meer geregeld moet worden. Oneerlijke 

handelsbarrières moeten opgeheven worden 

en er moeten Europese afspraken over een 

eenduidig labelsysteem gemaakt worden. 

“De consument moet niet teveel na hoeven 

te denken, dat wil hij niet,” meende Pablo. Per-

spectieF-voorzitter Jeroen zag graag ook een 

cijfers op de verpakking verschijnen met een 

duurzaamheidsrating.

Simulatie Levensecht Eerlijk Handelen, Vrijwilligerscentrale Utrecht

Van lapmiddel naar norm

Fairtrade is nu nog een lapmiddel, maar het 

zou de norm moeten worden, vonden de 

meeste deelnemers. Landbouwsubsidies 

kunnen daarom beter aan verduurzaming van 

de voedselketen worden uitgegeven. Nu is het 

handelsspeelveld voor ontwikkelingslanden 

nog oneerlijk. We leven in een marktsamen-

leving, maar de overheid kan wél ingrijpen, 

bijvoorbeeld tegen slavernijtoestanden. “Fair-

trade is geen gunst, geen ontwikkelingshulp. 

Het is rechtvaardigheid, we zijn het moreel 

verplicht!” stelde Pablo ten slotte.
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Niet alleen de deelnemers keken recentelijk 

terug op hun ervaringen tijdens de Master-

class Duurzame Ontwikkeling, ook enkele 

sprekers deden dat. Lees hun ervaringen en 

enkele bijzondere uitspraken hier!

Robbert Maas (SOON) – Traject Ondernemer-

schap

Tijdens de Masterclass Duurzame Ontwikke-

ling van Young&Fair gaf SOON een interactieve 

workshop WHY? voor startende ondernemers. 

Aan de hand van pitches en een aantal theo-

rieën en modellen namen we de ondernemers 

mee om hun eigen motivatie en ondernemer-

schap scherp te krijgen.

Het zien van de gezichten van de onderne-

mers was fantastisch. Dat ging als volgt: van 

slaperige oogjes naar scherpe vragen en en-

thousiasme, naar gefronste wenkbrauwen vol 

onbegrip, naar AHA! momentjes en een afslui-

ting met een vermoeide maar voldane groep. 

Wij wensen de ondernemers heel veel succes 

met hun geweldige plannen. Zet hem op! 

Danielle van Woerden (MKB ondernemen) – 

Traject Ondernemerschap

Met veel plezier kijk ik terug op de middag-

sessie ondernemerschap. Ik heb veel enthou-

siaste verhalen en mooie ideeën gehoord en 

de begeleiding was goed. Ik hoop natuurlijk 

dat mijn ervaringen deelnemers een positief 

zetje geven. Ikzelf ben in ieder geval zeker met 

inspiratie en een paar nieuwe contacten naar 

huis gegaan. 

Pieter Bloemen (Deltacommissie) – Traject 

Water

Mooie locatie, goed om in reflectieve stem-

ming te komen. Oprechte interesse bij deelne-

mers en goede vragen.

 

 

Impact, daar moest het over gaan in de work-

shop. Daar had ik me niet op voorbereid. Ik 

was van plan mijn persoonlijke geschiedenis 

kort neer te zetten en daarna ‘in de fishbowl’ 

te stappen en antwoord te geven op vragen. 

Geen discussie, wel aandacht. En zo ging het 

en het ging goed. Vooral ook door de combi-

natie met het verhaal van Liset, de Nederland-

se jongerenvertegenwoordigster bij de VN. 

Haar en mijn bijdragen hadden veel gemeen. 

Je wilt iets bereiken, maar hebt te maken met 

tegenslag, met verzet, met een groot verschil 

tussen de wereld zoals je die ziet en zoals je 

die wenst. Je wilt daar iets aan doen maar 

weet niet zo goed wat. En je gaat daarmee 

aan de slag.

Onze workshop ging uiteindelijk meer over 

‘hoe je in het leven staat’ dan over ‘impact’. 

Daardoor was de ochtend ook voor mij zeer 

de moeite waard. Want ik kon mijn eigen 

historie ook weer eens doordenken, spiege-

len aan de situatie van jongeren nu (zoals de 

aanhang van Young & Fair, waarvan velen 

werkzoekend, zoals ik vroeger ook 2,5 jaar 

werkloos was), de afweging maken of je je 

richt op inhoud of op de vraag ‘hoe krijg ik dat 

nu voor elkaar’. De vragen die gesteld werden, 

hadden inhoud, waren de vragen van mensen 

zelf, niet bedoeld om debat te zoeken, maar 

om van en aan elkaar te leren. Prima. 

Voor mij was de workshop een succes, le-

vendig, persoonlijk en het waard om nog een 

keer te doen. Hopelijk was dat voor jullie van 

Young&Fair ook het geval. Succes gewenst, 

ga gewoon enthousiast aan de slag en je zult 

zien dat je impact hebt! 

Dick Veerman – Voedselsystemen

Dick Veerman omschreef zijn lezing tijdens 

het MDO voor het traject voedselsystemen op 

twitter: “een ‘hete’ sessie met achttien jonge 

fairtraders”

“Een ‘hete’ sessie met achttien  
jonge fairtraders”

Bouwe Taverne (Nyenrode & Rabobank) – 

Traject impact
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Hoe fair gaat jouw kroeg?

Vrijdag 10 mei werd er door Young & Fair een fairtrade kroegentocht ge-

organiseerd. De tocht ging om 9 uur ‘s avonds van start met ongeveer 30 

deelnemers. Het beloofde een erg faire avond te worden! 

De kroegentocht begon bij Stadscafé Broers, waar zowel rode en witte wijn 

als rosé fairtrade verkrijgbaar is. Hier dronk dan ook bijna iedereen als 

welkomstdrankje een fairtrade wijntje. Na deze opstarter werd de tocht 

voortgezet in café Averechts. Het café, waar Young & Fair vaker evenemen-

ten organiseert, schenkt ook fairtrade wijn. 

 

Na Averechts werd de tocht vervolgd bij café Tilt. Omdat de loopafstand van 

café Averechts naar café Tilt een aardig stuk was, was menig deelnemer 

bij café Averechts blijven hangen om daar nog te genieten van een paar 

fairtrade drankjes. Met een wat kleinere groep werd dus café Tilt bezocht. 

Dit was de eerste kroeg van de avond waar fairtrade bier werd geschon-

ken. Hier werd dan ook veel van besteld. Zoveel zelfs dat het Mongozo bier 

uitverkocht was nadat de fairtrade kroegentocht er langs was geweest! 

Het laatste café waar de fairtrade kroegentocht een stop zou maken was 

café Olivier. Ook hier wordt het fairtrade bier van Mongozo geschonken. 

Omdat het inmiddels al laat op de avond was, was bij dit laatste café alleen 

nog een harde kern over. Maar dat maakte het er niet minder gezellig op!

Gezellig avondje fairtrade drankjes

22



Y&F Netwerkborrel 
 
Licht gespannen stonden Jeske en ik in de lif t naar de bovenste verdieping 

van de parkeergarage op weg naar de netwerkbijeenkomst van Young & 

Fair. Deze  netwerkbijeenkomst ging over hoe je duurzaamheid, Fair Trade 

en sociaal ondernemen kan combineren als ondernemer. Op deze avond 

waren verschillende sprekers uitgenodigd en er was ruimte voor kennisma-

king met de andere deelnemers tijdens de sta-tafel sessies. 

De bijeenkomst vond plaats op De Daktuin in Utrecht. Helaas scheen de zon 

niet, maar ondanks dat: wat een geweldige plek! Robbert, de organisator 

van De Daktuin, vertelde waarom De Daktuin is opgericht. Leuk om te horen 

wat hem inspireert om dit te organiseren.

 

Een andere spreker op deze avond was Mark Hillen, de oprichter van Social 

Enterprise NL (www.social-enterprise.nl). Social Enterprise NL is een plat-

form organisatie die de groeiende socialenterprisesector in Nederland 

verenigt.

 

Social entrepreneurs ondernemen om de wereld te verbeteren en zijn in alle 

sectoren van het bedrijfsleven te vinden. Social Enterprises verdienen geld 

aan producten en diensten, maar herinvesteren een groot deel van hun 



winst in hun bedrijf en in de gemeenschap om zo hun maatschappelijke 

missie te verwezenlijken.

 

Het verhaal van Mark Hillen was wat mij betreft het meest inspirerende ver-

haal van die avond. Hij gaf een presentatie waarin een kritische noot zat, 

maar op zo’n manier dat ik er geïnspireerd van raakte om verder te gaan 

met het idee om de wereld een stukje beter te maken. En dat er dus veel 

bedrijven zijn die hetzelfde willen doen. 

Tijdens de afsluitende borrel heb ik nog een aantal leuke gesprekken 

gehad. Onder andere met iemand die lid is van DWARS, de jongerenver-

eniging van GroenLinks in Utrecht. Misschien moet ik daar ook maar eens 

langs in mijn zoektocht naar een betere wereld. 

Annemiek Vlaming studeerde Maatschappelijk Culturele Vorming en is 

verbonden aan Losse Vliegers,  een voorlichtingsprogramma voor groep 7 

en 8 over seksuele diversiteit en WADT, een organisatie die afgestudeerden 

HBO’ers en WO’ers helpt om projecten te organiseren die ze belangrijk, leuk 

of leerzaam vinden. Kijk voor meer informatie op haar blog.
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Great minds think alike. Dat blijkt maar weer, 

er waren verschillende picknicks aan de gang 

op het veld van park Lepelenburg tegen de tijd 

dat ik daar aan kwam. Licht weifelend stond 

ik op het gras, bewapend met mijn bord-

je, bekertje en mes. Het eerste evenement 

van Young & Fair dat ik zou bijwonen, dus 

ik wist niet welke picknick ik moest hebben. 

Het verschil tussen een ‘fair’ picknick en een 

gewone picknick valt niet direct op. Gelukkig 

werd ik snel opgevangen bij de picknick waar 

ik moest zijn.

 

 

 

De ingrediënten voor de picknick spreken voor 

zich: een bij voorkeur groene locatie buiten, 

meerdere mensen, wat te eten. Het resultaat 

is gezelligheid. De zon deed wellicht niet zijn 

best die zondag, maar dat deerde niet. De 

Young & Fair picknick vond plaats op een kleu-

rige aaneenschakeling van kleedjes. In het 

midden bevond zich een aanzienlijke verza-

meling aan lekkernijen, allemaal fair natuur-

lijk, iedereen er om heen in kleine groepjes. 

Het is simpel, gewoon aanschuiven ergens. Bij 

bekenden, maar ook nieuwe gezichten opzoe-

ken en een praatje maken. Samen genieten 

van het eten, van de eerlijke energiedrank tot 

het broodje pindakaas en een appel. Tegelij-

kertijd leerde ik mensen een beetje kennen. 

Bij een gesprek werd er al vooruit geblikt op 

de Greenfair van 15 september.

 

De sfeer was goed, ontspannen. Het was 

goed te merken hoe mensen bleven hangen 

tot ze echt weg moesten. Datzelfde gold voor 

mij, het simulatiespel eerlijke handel zou net 

beginnen toen ik op stond van de kleedjes, 

spijtig dat ik niet meer tijd had. Op naar 15 

september, voor het volgende evenement.

Een (h)eerlijke picknick
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Ter gelegenheid van haar 25-jarige bestaan heeft de stichting Max Havelaar 

in samenwerking met Young & Fair een ontmoeting tussen consumenten en 

producenten georganiseerd. Op 19 november jl. was het zover, een zaal vol 

geïnteresseerde jongeren ging in gesprek met een koffieproducent uit Hond-

uras en een bananenproducent uit Colombia.

Door Ellen van Andel 

 

De avond werd ingeleid met een algemeen praatje over Max Havelaar en 

Young & Fair. Vervolgens stak de koffieproducent Maira van wal, onder bege-

leiding van een tolk. 

Zij vertelde over haar werk 

en over deoprichting van de 

coöperatie COMISUYL, waar 

haar bedrijf bij is aangeslo-

ten en waar ze zelf general 

manager is. Ze is enthou-

siast over een droogcabine 

die van zonnepanelen is 

voorzien om de cabine van 

energie te voorzien. Deze 

ontwikkeling past heel 

goed in het gedachtegoed 

van Max Havelaar, namelijk  

op een zo duurzaam mo-

gelijke manier produceren. Op de vraag in hoeverre haar familie meehelpt op 

de plantage antwoordde Maira dat haar kinderen meewerkte. De kinderen 

hebben allemaal wel gestudeerd in een stad verderop maar door de econo-

mische crisis konden ze geen werk vinden en zijn ze in het familiebedrijf gaan 

werken.

Koffieproducent Maira is erg enthousiast over haar duurzame droogcabine.

Hierna was Diosa, een bananenproducent uit Colombia,  

aan de beurt om haar verhaal te doen.

Een ontmoeting met producenten van  
fairtrade koffie en bananen
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Diosa, een bananenproducent uit Colombia in gesprek met een van de 

deelnemers

Ze vertelde enthousiast over haar werk en de positieve invloed van de coö-

peratie FISA waar haar bedrijf bij is aangesloten. De coöperatie is onderdeel 

van een publiek private samenwerking tussen Colombia en Nederland. Ze 

was van mening dat de samenwerking werkgelegenheid oplevert en dat 

hierdoor de criminaliteit in Colombia afneemt. Naast meer werkgelegenheid 

bieden, investeert de coöperatie ook in educatieve programma’s voor de 

Colombiaanse bevolking. Op de vraag of de kwaliteitsstandaarden voor inter-

nationale handel niet iets te streng zijn reageerde de producent instemmend. 

Maar hierbij benadrukte Diosa meteen dat ze vooral heel erg tevreden is met 

de samenwerking. 

Al met een al was het een inspirerende en gezellige avond!



Filmavond Young & Fair: kijkje in strijd 
tegen moderne slavernij 

Afgelopen woensdag 27 november vond de jaarlijkse filmavond van Young 

& Fair plaats. De documentaire ‘Sterke vrouwen’ van stichting Fairwork 

werd hier vertoond. Francien Winsemius van Fairwork heeft na afloop onze 

vragen beantwoord. 

Door Wilmine van den Bosch

 

Vrouwen, illegaal in Nederland, gedwongen tot prostitutie. Dit is het beeld 

dat ons te binnen schiet wanneer het woord mensenhandel wordt ge-

noemd. De documentaire volgt een aantal van deze vrouwen terwijl zij een 

organisatie genaamd ‘samen sterk’ proberen op te zetten. Deze organisatie 

komt op voor de slachtoffers van uitbuiting. De vrouwen zijn van mening 

dat extra aandacht nodig is voor de slachtoffers, omdat de daders vaak de 

aandacht van hulpverleners opeisen. Dat het opzetten van deze organisatie 

niet makkelijk is voor deze vrouwen, bleek al snel. Herinneringen komen 

boven, ervaringen worden besproken.

 

Er ontstaat een spanningsveld tussen onherkenbaar in beeld komen, het 

waarborgen van eigen veiligheid, en het belang van het zichtbaar vertellen 

van je verhaal. Een aantal vrouwen heeft de keuze gemaakt toch herken-

baar gefilmd te worden. Francien vertelde ons achteraf dat dit helaas niet 

voor alle vrouwen voordelig is geweest. 

Toch vind niet alle uitbuiting binnen de prostitutie plaats. Fairwork zet zich 

dan ook in voor de slachtoffers van moderne slavernij buiten de seksin-

dustrie. Men moet hierbij bijvoorbeeld denken  aan Oost- Europeanen die 

legaal in Nederland zijn, maar buitensporig veel uren maken en bar weinig 

verdienen, of  vrouwen die bij het champignons plukken uitgescholden 

worden voor ‘pools zwijn’. We wonen dan wel in het beschaafde Nederland, 

ook hier komt moderne slavernij voor. Fairwork komt op voor de slachtoffers 

en wil moderne slavernij voorkomen en bestrijden. 
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In het simulatiespel nemen de jongeren de rollen aan 

van de verschillende actoren in de kledingketen, van 

de katoenplukker tot de consument.

Scholenproject

5
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Scholenproject

In juli 2013 is Young & Fair begonnen met 

een gastlessenproject over ‘Eerlijke Handel’. 

Vanwege de ervaring van CNV Jongeren met 

het geven van gastlessen en het netwerk van 

scholen dat zij hebben opgebouwd, werd 

besloten om voor dit project de samenwerking 

aan te gaan met CNV Jongeren. Het doel van 

de gastlessen is om jongeren op (middelbare) 

scholen in de leeftijd van 15 à 16 jaar kennis 

laten opdoen van eerlijke handel en de rol 

van de vakbond en hen bewust maken van de 

werking van productieketens. Daarnaast ko-

men de jongeren door middel van een simula-

tiespel dat is ontwikkeld door Young & Fair in 

aanraking met de verschillende belangen die 

spelen bij de betrokken partijen in het produc-

tieproces. Besloten is om tijdens de gastlessen 

de kledingketen in kaart te brengen. Deze 

keten is onlangs in opspraak geraakt (Bangla-

desh) en spreekt veel jongeren aan omdat 

zij op hun leeftijd zelf kleedgeld krijgen of 

bijbaantjes hebben en met dat geld hun eigen 

kleding kunnen gaan kopen. In het simulatie-

spel nemen de jongeren de rollen aan van de 

verschillende actoren in de kledingketen, van 

de katoenplukker tot de consument. De keten 

is vereenvoudigd voor dit simulatiespel. 

Op 23 oktober 2013 werd de samenwerkings-

overeenkomst ondertekend en ging de Kick 

Off van het project van start. Tijdens de Kick 

Off kregen de genodigden meer informatie 

over de gastlessen en werd het simulatiespel 

gespeeld. De Fair Wear Foundation gaf een 

presentatie over eerlijke kleding.

Een gastles wordt gegeven door twee ge-

trainde gastdocenten. Het doel was om tien 

gastdocenten op te leiden. Uiteindelijk is er 

een groep van negen gastdocenten gestart 

met de training.  

De trainingen werden gegeven door ervaren 

vrijwilligers van Young & Fair en CNV. Een 

trainer van buitenaf met een eigen praktijk op 

het gebied van onder andere coaching heeft 

twee trainingen gegeven over het presenteren 

voor een groep. Ze is ook aanwezig geweest 

bij de eerste gastles om feedback te geven. 

Naast deze training volgen de gastdocenten 

gedurende het project een aantal evalua-

tie- en trainingsbijeenkomsten. Tijdens deze 

bijeenkomsten worden de gastlessen die zijn 

gegeven geëvalueerd. Ook de trainer van 

buitenaf zal weer trainingen aanbieden en er 

zullen andere trainers en/of sprekers worden 

uitgenodigd. 
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Inmiddels zijn twee gastlessen gegeven 

door vier verschillende gastdocenten. Op 29 

november werd de eerste gastles gegeven op 

het Luzac Lyceum in Utrecht. Leerlingen luis-

terden naar het introductie en deden fanatiek 

mee met het simulatiespel. De docent van de 

school heeft de gastles goed beoordeeld. Hij 

heeft aangegeven dat het resultaat zo was als 

werd beoogd. Op 12 december vond de twee-

de gastles plaats. Ook deze werd enthousiast 

ontvangen. De docent van de school gaf aan 

dat de leerlingen tijdens het simulatiespel he-

lemaal in hun rol zaten en met veel argumen-

ten kwamen. De start vond de docent wel wat 

rommelig en de orde bewaken bij een grote 

groep leerlingen blijf t lastig. 

Omdat er momenteel nauwelijks nieuwe aan-

meldingen zijn, heeft het werven van nieuwe 

scholen nu prioriteit. Binnen Young & Fair zijn 

we bezig met de promotie van de gastlessen 

in samenwerking met de redactie en activitei-

tenwerkgroep, er is een Coördinator Scholen-

werving aangesteld die zich zal richten op het 

werven van nieuwe scholen en er zullen gast-

lessen worden overgenomen van de Schone 

Kleren Campagne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31



Financiele 
verantwoording 
20136

Kerngegevens baten/lasten overzicht

   2013
Totale baten:  €2.117,22
Totale lasten:  €834,39
Totale balans:  €1.282,83
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Financiële verantwoording 2013 

Hieronder een overzicht van de baten en 

lasten van stichting Young & Fair van 1 juli 

2013 tot 31 december 2013. Daarna volgt de 

afrekening en verantwoording van de baten 

en lasten van stichting Young & Fair van 1 

juli 2013 tot  31 december 2013.  

 

6

6.1 Jaarverantwoording

Overzicht baten en lasten

100 Baten Bedrag inclusief BTW

101 Debet 1 juli 2013 € 805,68
102 PubQuiz Able2Sustain € 36,30

103 Workshop st. Maartenscollege Groningen € 128,97

104 Fair trade week Dordrecht € 452,27

105 Picknick € 97,50

106 Filmavond € 45,00

107 Gastlessenproject € n.v.t.

108 Fair trade gemeente Utrecht € 551,50

110 Totaal baten € 2.117,22

200 Lasten Bedrag inclusief BTW

300 Netwerk Event ‘13 € 221,00

400 Picknick 25 augustus € 34,00

500 Gastlessen eerlijke handel € n.v.t

600 Fair trade week Dordrecht € 202,27

700 Dag van de ondernemer € n.v.t.

800 Activiteiten commissie € 23,30

900 PR en Communicatie commissie € 52,70

1000 Bestuursuitgaven € 112,61

1100 Workshop st. Maartenscollege Groningen € 78,97
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1200 Young & Fair activiteiten 2013

1201 Ontmoeting met fair trade boeren € 6,49

1202 Filmavond € 30,00

1200 Totaal € 36,49

9000 Vaste Lasten

9100 Website’s € 9,06

9200 Rabobank rekening € 63,99

9300 KvK. € 0,00

9000 Totaal Vaste Lasten € 73,05

10000 Totaal Lasten € 834,39

Balans Totaal € 1.282,83
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6.2 Financiële verantwoording  

per activiteit

Afrekening 1 juli 2013- 31 december 2013

100-110. Baten Begroting Stichting Young & 

Fair 2013

Bij het aantreden van Anne van Rooijen als 

penningmeester van stichting Young & Fair op 

1 juli 2013 stond er een bedrag van € 805,68 

debet op de rekening. In totaal is er in de 

periode tot 1 januari 2014 een bedrag van € 

760,04 aan inkomsten op de rekening bij-

geschreven. Dit is inclusief verdiensten door 

activiteiten, giften, donaties en vergoedingen 

voor reiskosten. 

101. Debet 1 juli 2013

Bij aantreden van Anne van Rooijen als 

penningmeester van Stichting Young & Fair in 

juli 2013, en bij het maken van de begroting 

stond er een bedrag van € 805,68 euro op de 

rekening. 

102. PubQuiz Able2Sustain

Op dinsdag 9 juli 2013 hebben Loes van Nie-

kerk en Sophie van Gunnink in Den Bosch de 

PubQuiz van Stichting Young & Fair gegeven. 

Hierbij werd stichting Young & Fair gevraagd 

door Able2Sustain. Als tegenprestatie voor 

het presenteren van de PubQuiz heeft Young 

& Fair een vergoeding van € 36,60,- inclusief 

BTW gekregen. 

103. Workshop st. Maartenscollege  

Groningen

Op maandag 11 november 2013 was stichting 

Young & Fair uitgenodigd door Karel Karsten 

van het St. Maartenscollege uit Groningen. 

Het St.Maartens college heeft het project 

both sides now georganiseerd (http://www.

bothsidesnow.nl) waarin zij aandacht vra-

gen voor eerlijke handel (thema chocola en 

Ghana). Young & Fair heeft bijgedragen door 

het geven twee workshops. 1 workshop aan 

de onderbouw (2 talig VWO-Gymnasium 

klas 2x) en 1 aan de bovenbouw (gemengd 

Havo-VWO-Gymnasium klas 4 tot en met 6). 

103a. Donatie

Als vergoeding voor de inzet van de kennis en 

kunde van de stichting Young & Fair heeft het 

St. Maartenscollege een donatie van € 50,- 

euro gedaan.

103b. Reiskosten

Met het St. Maartenscollege is afgespro-

ken dat de reiskosten van 2 vrijwilligers van 

Utrecht naar Groningen vergoed werden. 

In totaal is er een bedrag van € 78,97 aan 

reiskosten vergoedt aan reiskosten van Anne 

van Rooijen en Hanna Rentmeester.  Dit komt 

overheen met de lasten van post 1100.

104. Fairtrade Week Dordrecht

Op vrijdag  1 november heeft stichting Young 

& Fair een vijf tal ludieke acties georganiseerd 

in Dordrecht om aandacht te vragen voor fair 

trade tijdens de Fairtrade week. Hierbij werd 

stichting Young & Fair gevraagd door stichting 

Fairtrade gemeente Dordrecht In totaal zijn 

hierbij vijf vrijwilligers ingezet. Als tegenpres-

tatie heeft Young & Fair een vergoeding van € 

250 euro gekregen. Daarnaast zijn de reiskos-

ten van het project team vergoed, dit was een 

bedrag van € 202,27.
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105. Picknick Young & Fair

In de zomer van 2013 vond de jaarlijkse Young 

& Fair picknick plaats. Voor deelname aan de 

picknick is aan alle deelnemers een bijdra-

ge van 5 Euro gevraagd voor de voorziening 

van het eten en drinken. In totaal waren er 19 

betalende deelnemers; 1 deelnemer kwam 

halverwege en heeft € 2,50 Euro betaald voor 

deelname. Totaal is er een bedrag van € 97.50 

Euro binnengehaald. Met dit bedrag zijn deels 

de inkopen gedaan, dit is terug te zien op post 

400.

106. Filmavond

Op woensdag 27 november 2013 vond de 

jaarlijkse filmavond plaats in café Averechts. 

Dit jaar was het thema mensen handel en fair 

trade binnen Nederland. Voor het evenement 

is aan de deelnemers een toegang van € 5 

gevraagd. Dit geldt niet voor de bestuursleden 

en werkgroep leden van Young & Fair. Der-

halve waren er 9 betalende deelnemers, wat 

zorgde voor totale baten van € 45 euro. Bij de 

prijs inbegrepen kregen zij een drankje. Dit is 

terug te zien op post 1202.

  

107. Gastlessenproject

Voor het geven van een gastles wordt vanuit 

de school een vergoeding van € 50,- euro en 

de reiskosten van de gastdocenten vergoed. 

Op de begroting van het project zijn de totale 

kosten en baten van de gastlessen te zien. 

108. Fairtrade gemeente Utrecht

Voor de organisatie van het Fair Fashion Fes-

tival en de coördinatie van de dag heeft stich-

ting Young & Fair een bedrag van € 551,50 

gekregen. Dit bedrag wordt gebruikt voor de 

onkosten voor de organisatie en coördinatie 

van het evenement. 

110. Totaal baten

In de periode juli 2013 – december 2013 waren 

de totale baten voor stichting Young & Fair  

€ 2.117,22 euro. 

 

200-10.000. Lasten Begroting Stichting 

Young & Fair 2013

300. Netwerk event ‘13

In Juli 2013 is het jaarlijkse Netwerk event 

georganiseerd voor de betrokken partners. 

Hiervoor was gekozen voor de inspirerende 

locatie van de daktuin in Utrecht. Voor de huur 

van de Daktuin op de uithof in Utrecht is er 

met SOON, de beheerder van de daktuin een 

bedrag van € 200,- afgesproken inclusief BTW 

(zie mail 1 juli 2013). Hier tegenover staat dat 

de vrijwilligers van Stichting Young & Fair een 

week eerder bij een regulieren avond op de 

daktuin het horeca team ondersteunen. Dit is 

zoals afgesproken gebeurd.

300b, Sprekers

De kosten van de sprekers bestaan alleen uit 

onkosten voor de drankjes op locatie. In totaal 

waren er 5 sprekers waarvoor per persoon 2 

drankjes zijn betaald. Per drankjes was het 1 

muntje voor een bedrag van € 2,10. 

De totale kosten voor de activiteit bedroegen 

€ 221 euro. 

400. Picknick.

Voor het organiseren van de Young & Fair 

picknick is er voor een bedrag van € 34 euro 
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aan boodschappen gedaan. Dit bedrag is 

gedeclareerd en uitgekeerd aan de activitei-

tencommissie.

500. Gastlessen eerlijke handel

Zie begroting gastlessen.

600. Fair trade week Dordrecht

In november 2013 zijn 5 vrijwilligers van stich-

ting Young & Fair naar Dordrecht gereisd voor 

de organisatie van vijf ludieke activiteiten. 

Naar afspraak zijn de reiskosten van  

€ 202,27 vergoed door de Fairtrade gemeente 

Dordrecht. 

700. Dag van de ondernemer

N.v.t. 

800. Activiteiten werkgroep

De activiteiten commissie vergaderd twee 

wekelijks. Voor deze vergaderingen en de on-

kosten van het team is er in totaal aan € 23,30 

aan kosten gemaakt. 

900. PR & Communicatie werkgroep

900a, share & like

Voor PR en Communicatie doeleinden heeft 

er in de zomer van 2013 een share & like actie 

op facebook plaatsgevonden.  Hierbij werd 

er een picknickmand verloot. Voor de actie is 

er in totaal een bedrag van € 34,85 betaald. 

Hiermee zijn de picknick producten, mand en 

verzendkosten vergoed. 

900b, lamineerapparaat

Er is gekozen om een lamineerapparaat aan 

te schaffen ter ondersteuning van PR en com-

municatie middelen. Voor de aanschaf is een 

bedrag van € 17,85 euro betaald. 

In totaal is er een bedrag van € 52,70 uitgege-

ven aan PR & Communicatie in de periode van 

1juli tot 31 december 2013.

1000. Bestuursuitgaven

1000a, vergadertraining

In het jaar 2013 is er een vergadertraining 

gevolg om de bestuursleden te trainen in ef-

fectief vergaderen. Hiervoor is een bedrag van  

€ 59,90 betaald.

1000b, reiskosten

Een van de bestuursleden, Dennis, heeft een 

vergoeding gekregen voor de reiskosten van 

en naar de bestuursvergadering. In totaal 

is een bedrag van € 42,11 euro betaald aan 

reiskosten. 

1000c, Uittreksel Kamer van Koophandel

Voor de aanvraag van verschillende fondsen 

en voor de administratie is het nodig geweest 

een uittreksel van de Kamer van Koophan-

del aan te vragen. Voor de aanvraag is een 

bedrag van € 11,- euro betaald. 

In totaal waren de bestuursuitgaven € 112,61

1100. Workshop st. Maartenscollege Gro-

ningen

Op 11 november zijn Anne en Hanna afgereisd 

naar Groningen voor het geven van een gast-

les eerlijke handel. De reiskosten bedroegen 

€ 78,97 euro en zijn na afspraak vergoed door 

het St. Maartenscollege. Dit is terug te zien op 

post 103. 
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1200. Maandelijkse activiteiten

1201. Ontmoet de boeren

Op maandag 2 december vond het evenement 

“ontmoeting met fair trade boeren” plaats. 

Deze activiteit werd op verzoek door Young & 

Fair bij Max Havelaar georganiseerd. De boe-

ren waren in Nederland voor het jubileum 

van Max Havelaar. Young & Fair heeft de deel-

nemers, de promotie, de tolk en de verslag-

legging georganiseerd. Omdat de activiteit 

bij Max Havelaar plaatsvond zijn de enige 

kosten die gemaakt zijn het kopen van een 

fles fair trade wijn. Dit als bedankje voor Max 

Havelaar. In totaal is een bedrag van € 6.49 

uit gegeven. 

1202. Filmavond

Voor de entree van de filmavond kregen de 

deelnemers een gratis drankje. Daarnaast  

waren er voor de spreker consumpties ge-

kocht. De totale uitgaven binnen café Ave-

rechts bedroegen € 25. Als bedankje is voor 

de spreker een fles wijn t.w.v. € 5 ingekocht. 

Hierdoor kwamen de totale lasten van de 

filmavond op € 30 euro uit. 

9000. Vaste Lasten

9100. Websites

Voor de website www.youngandfair.nl -  

hoefairisjouwkroeg.nl en duurzameontwik-

keling.eu is in totaal een bedrag van € 9,06 

betaald. 

9200. Rabobank rekening

In totaal is een bedrag van € 63,99 betaald aan 

bankkosten in de periode juli-december 2013. 

 

 

 

9300. KvK

Per 1 januari 2013 zijn er geen kosten verbon-

den aan het ingeschreven staan bij de Kvk.

10.000. Totaal lasten

In de periode van juli tot en met december 

2013 is er in totaal aan € 834,39 aan lasten 

geweest voor de stichting Young & Fair. 

Balans: overzicht juli 2013–december 2013.

De totale baten voor stichting Young & Fair in 

de periode juli 2013 tot en met december 2013 

bedroegen € 2.117,22 De totale lasten bedroe-

gen in dezelfde periode € 834,39. Hierdoor 

sloot de balans positief af met een bedrag 

van € 1282,83. Dit bedrag zal volledig worden 

gebruikt voor de organisatie van de grote en 

kleine activiteiten in het jaar 2014. 
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Ik hoop dat je ons jaarverslag met veel interesse hebt 
gelezen. Ik hoop ook dat je de uitdagingen van 2013, 
maar ook die van 2014 hebt kunnen zien. 

Ook in 2014 gaat Young & Fair weer hard aan de bak. 
We zien hoeveel we vooruit zijn gegaan in 2013, we 
zien ook dat er nog veel te doen is. Zo willen we de 
organisatiestructuur van Young & Fair verbeteren, 
zijn we nog op zoek naar kantoorruimte, structurele 
financiering, verdienmodellen, prachtige nieuwe acti-
viteiten en natuurlijk meer vrijwilligers. 

Voor 2014 is er een strategisch document opgesteld, 
met nieuwe doelstellingen. We willen stichting Young 
& Fair nog beter op de kaart zetten en groter pub-
liek bereiken en noem maar op. Aan ambitie geen 
gebrek. Deze zal ter zijner tijd ook op de website van 
youngandfair.nl te vinden zijn.

Alle onze vrijwilligers mogen nu eerst met trots en 
onze dank terug kijken op een succesvol Young & Fair 
jaar. Met elkaar hebben we veel meer voor elkaar 
gekregen dan wij verwachtten begin 2013. 

Hartelijke groet, 

Lisa Van de Voort
Voorzitter stichting Young  & Fair

Nawoord
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