Beleidsplan Fairtrade gemeente Utrechtse Heuvelrug 2022

Doelstelling:
A. Het verwerven en behouden van de titel 'Fairtrade Gemeente' voor de gemeente Utrechtse
Heuvelrug:
 door het vergroten van het aanbod en het gebruik van fairtrade producten in de gemeente;
 door het streven naar een groeiende bewustwording voor fairtrade in de gemeentelijke
samenleving;
 door het nemen van initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de
gemeente;
B. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Bestuur stichting:
Voorzitter
Liesbeth Oosterhagen
Secretaris
vacature
Penningmeester
Chris Stam
Geen van bovengenoemde bestuursleden, noch andere personen, waren in het verslagjaar in dienst van de
stichting en/of kregen een beloning van de stichting.
Werkgroep:
De Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit een werkgroep van 4 personen. Het bestuur van
de Stichting participeert in de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn vertegenwoordigers uit
verschillende sectoren van de samenleving en de gemeente.
Op welke manier behalen we de doelstellingen in algemene zin:
Er is een actieve werkgroep die zich bezig houdt met deelprojecten:
 op orde hebben van interne zaken
 organisatie van diverse evenementen voor zowel onze deelnemers als inwoners van de gemeente
 regelmatig en actief contact onderhouden met bestaande deelnemers
 continu op zoek zijn naar nieuwe deelnemers
 regelmatig contact met de gemeente
 inzet social media (in samenwerking met de gemeente)
 aansluiten bij landelijke initiatieven
 contact onderhouden met omliggende Fairtrade gemeenten
 inventariseren op welke manier we jongeren meer kunnen betrekken
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Op welke manier behalen we de doelstellingen meer specifiek in komend jaar:
In 2022 willen we, samen met anderen zoals onze deelnemers, de gemeente en de landelijke organisatie
ons werk inzetten op de volgende activiteiten:
 Enkele kerken zijn al gekwalificeerd als fairtrade kerk. Naast alle inspanningen in het verleden
willen we een nieuwe poging doen om tenminste twee kerken te bewegen ook op dit terrein voor
bezoekers en leden zichtbaar actief te worden door fairtrade producten te gebruiken.
 Covid 19 heeft in de achterliggende jaren in ons deelnemersveld zijn sporen getrokken. Sommige
deelnemers hebben hun activiteiten gestaakt of zijn naar elders vertrokken. Dat geldt sterk voor de
horecabranche. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe ondernemers gestart die nog geen fairtrade
deelnemer zijn. Deze willen we graag samen brengen met de huidige deelnemers om te laten zien
en horen waarom fairtrade noodzakelijk is en welke bijdrage daarmee elders in de wereld wordt
geleverd aan (agrarische) gemeenschappen. Dat brengt ons tot het plan om zo mogelijk in 2022 een
bijeenkomst te organiseren waarin het thema nut en noodzaak van fairtrade centraal staat. We
zoeken daarbij mogelijk medewerking met de gemeente.
 Om meer bekendheid te geven aan het werk van de werkgroep kopen we ook gedurende 2022 een
aantal advertorials bij De Kaap.
 Die publiciteit kunnen we mogelijk aanvullen met een of meer verhalen van onze deelnemers over
hun motivatie tot het verkopen van fairtrade en hun ervaringen daarmee.
 Opzetten buurgemeenten overleg halfjaarlijks (Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist, Houten en
Rhenen). Doel: kruisbestuiving van creatieve ideeën en aanpak in de regio. Dit moet opnieuw leven
worden ingeblazen.
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