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De Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
14 maart 2011 is de Stichting Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug (“De Stichting”) opgericht.  
22 juli 2011 is de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
 
Doelstelling van de Stichting is het behalen en behouden van de titel Fairtrade Gemeente. Hiertoe 
moet voldaan worden aan de zes criteria die zijn opgesteld door de Landelijke Stuurgroep Fairtrade 
Gemeenten te Utrecht. 

1. Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel te behalen en te 
behouden. 

2. Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende 
Gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar. 

3. Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels en horeca. 
4. De kennis over en gebruik van fairtrade bij bedrijven en maatschappelijke organisaties groeit. 
5. De lokale werkgroep organiseert een evenement en ontwikkelt een strategie om de 

campagne lang in het nieuws te houden. 
6. De werkgroep bevordert en vraagt aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. 
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De werkgroep Fairtrade Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
De werkgroep heeft als taak alle operationele werkzaamheden te verrichten ter verkrijging en het 
behoud van de titel  Fairtrade Gemeente. De werkgroep regelt haar eigen werkzaamheden. 
De diverse dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vertegenwoordigd in de werkgroep 
met één of meer werkgroep-leden.  
Waar dit (in een kleine dorpen) nog niet het geval is wordt eraan gewerkt nieuwe leden te vinden 
dan wel actieve vrijwilligers uit die dorpen te betrekken bij de werkgroep activiteiten. 
 
Activiteiten 
De werkgroep heeft diverse (interne) activiteiten verricht in 2021.  
● Onze werkgroep heeft contacten onderhouden met de Fairtrade-deelnemers van onze 

gemeente. We hebben moeten constateren dat door Covid-19 veel ondernemers hun 
prioriteiten thans hebben verlegd. Dit betekent niet dat ondernemers minder “Fairtrade” zijn 
geworden maar dat het niet mogelijk was om veel ondernemers te contacteren. 

● De contacten met de Gemeente en de Landelijke Fairtrade organisatie zijn geïntensiveerd. 
● Ondersteuning naar de landelijke Fairtrade Gemeente is geboden door de inzet van Liesbeth als 

Regio-adviseur voor Midden Nederland. 
● De werkgroep is weer op volle sterkte met de komst van een nieuwe penningmeester die ook 

actief werkgroeplid is. 
● De website is vernieuwd en gekoppeld aan de nieuwe landelijke website. 
● We hebben een aanzet gemaakt voor de viering van ons 10-jarig jubileum maar hebben dat 

helaas door de Covid-maatregelen weer in de ijskast moeten zetten. 
● De verlenging van de titel Fairtrade gemeente is aangevraagd (en begin 2022 weer toegekend).  
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