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II. Samenvatting en conclusies 

 
 

Inleiding 
 
Met de informatie in dit  Aanvraagformulier wil het Platform Bunnik Fairtrade aantonen dat de 

gemeente Bunnik ( 14.438 inwoners) voldoet aan de zes criteria om het predicaat Fairtrade 
Gemeente te verwerven. 
 
Op 27 januari 2010 werd het Platform Bunnik Fairtrade opgericht, een breed samengestelde groep 
van ongeveer 30 mensen uit de kring van ondernemers, kerken, vredes- en milieugroepen en 
mensen die op persoonlijke titel deelnemen. Besloten werd een stuurgroep in te stellen die de 

campagne leidt en kort daarna zijn 5 werkgroepen ingesteld om het praktische werk in de 
campagne uit te voeren. 

 
In het eerste half jaar is een Plan van Aanpak opgesteld (zie bijlage 2),  is contact gelegd met de 
gemeente, zijn informatiebijeenkomsten van de landelijke campagne bezocht,  zijn notities 
geschreven over Fairtrade en MVO, en zijn lijsten samengesteld met  het volledige assortiment 
fairtrade producten en de leveranciers daarvan. Hiermee konden de deelnemers aan de campagne 

goed inhoudelijk worden geïnformeerd.  Vervolgens is de Nulmeting voorbereid (zie bijlage 5).  
 
In het tweede half jaar zijn de verschillende doelgroepen benaderd en geïnformeerd over de 
campagne en de fairtrade uitgangspunten. Daarbij zijn vragenlijsten uitgezet om een eerst beeld  
te krijgen van het  „fairtrade-gehalte‟ van Bunnik. Vervolgens heeft de nulmeting plaatsgevonden 
en zijn naar aanleiding daarvan een groot aantal bezoeken gebracht aan winkels, horecazaken,  
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook is  de website www.bunnikfairtrade.nl ontwikkeld, 

en is er een Communicatieplan opgesteld (zie bijlage 3). 
  
In het derde halfjaar is intensief doorgegaan met het bezoeken van potentiële deelnemers aan de 

campagne en zijn we, langer dan verwacht, bezig geweest met het verkrijgen van de formele steun 
van de gemeente. In dit verband hebben we ook contact gehad met een aantal raadsleden. 
Daarnaast hebben we ons gepresenteerd op de Bunnik Fair, een jaarmarkt voor de middenstand  

en sociale- en culturele instellingen, en bij het fairtrade-ontbijt op één der basisscholen. 
Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een MVO-bijeenkomst voor bedrijven in oktober 2011.   
Dat gebeurde in samenwerking met DriessenFood, een lokale voedingsleverancier met veel MVO-
ervaring.  
 
Het raadsbesluit ter ondersteuning de campagne is op 22 september 2011 genomen (zie bijlage 1). 
De laatste paar maanden zijn vooral besteed aan het realiseren van de gemeentelijke criteria, het 

deelnemen aan een fairtrade informatiebijeenkomst voor het gemeentepersoneel op 3 november, 
het controleren van alle gegevens voor de eindrapportage en het brainstormen over de opzet van 
Slotbijeenkomst. 
 

De activiteiten en resultaten van de campagne in Bunnik worden onderstaand per criterium 
beknopt samengevat. 
 

 

Criterium 1:  Lokale werkgroep 

 
De stuurgroep van het Platform Bunnik Fairtrade fungeert als „lokale werkgroep‟ en is ingesteld om 
leiding te geven aan de campagne. De stuurgroep legt belangrijke plannen voor aan het platform 

en legt daar ook verantwoording aan af. Voor het uitvoeren van gerichte activiteiten of het 
verzamelen van informatie zijn 5  werkgroepen ingesteld: „Winkels en horeca‟,  „Bedrijven en MVO‟ 
, „Maatschappelijke organisaties‟, „Gemeente‟ en „Communicatie en publiciteit‟. Deze groepen 
worden geleid door leden van de stuurgroep, die worden bijgestaan door platformleden (zie de 
website www.bunnikfairtrade.nl). 
 

Het platform heeft in de oprichtingsbijeenkomst besloten om ook eerlijke producten in brede zin  te 

bevorderen. Eerlijke producten die worden gemaakt en verhandeld met respect voor mens en 
natuur. Daar horen ook duurzame- en biologische producten bij en bepaalde streekproducten.  
 

In deze rapportage leggen we de informatie over fairtrade producten vast in het format van de 
criteria 2, 3, en 4, en brengen de informatie over de overige producten onder bij het MVO-
hoofdstuk 6  ( = Criterium 6). 

http://www.bunnikfairtrade.nl/
http://www.bunnikfairtrade.nl/
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Criterium 2:  Gemeentebestuur 
 
In eerste aanleg heeft de Gemeente zeer positief meegewerkt aan de campagne om van Bunnik 
een Fairtrade Gemeente te maken. De burgemeester was aanwezig bij de oprichtingsvergadering, 
en bij de aanbieding van het Plan van Aanpak is grote waardering geuit voor de activiteiten van 

Bunnik Fairtrade. Bovendien is al snel financiële steun toegezegd.  
 
Toen echter duidelijk werd dat de gemeente zelf ook aan bepaalde eisen diende te voldoen,  
leidde dat tot verwarring. De gemeente had namelijk kort tevoren besloten ingrijpende en 
noodzakelijke bezuinigingen door te voeren, en zou om die reden geen geld en tijd meer ter 
beschikbaar kunnen stellen voor projecten zoals „Bunnik Fairtrade‟.  
 

Daarbij is het beeld ontstaan dat de financiële consequenties niet konden worden vastgesteld,  
omdat niet duidelijk was welke fairtrade producten de gemeente zou moeten gaan gebruiken, 
welke extra kosten dat met zich zou meebrengen en in welke mate de lokale ondernemers daar de 

dupe van zouden kunnen worden. Deze beeldvorming heeft er toe geleid dat  de officiële 
steunverlening aan de campagne werd uitgesteld.   
 

Gelukkig hebben we de gemeente er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat  nauwkeurig is aan te 
geven met welke fairtrade producten de gemeente te maken krijgt, dat voor al die producten een 
prijsindicatie is te geven, en dat de lokale ondernemers geen enkele last zullen ondervinden van de 
campagne. In tegendeel, zij zullen er, gelet op de producten waar het om gaat, alleen maar beter 
van kunnen worden wanneer Bunnik massaal voor fairtrade gaat. 
Het raadsbesluit is toen snel en unaniem genomen. Met enthousiasme is vervolgens door de 
gemeente meegewerkt om aan de praktische fairtrade-eisen  te voldoen en om de verschillende 

geledingen van de gemeente met fairtrade bekend te maken. 

 
 

Criterium 3:  Winkels en horeca 
 

Na voorbereidend werk zijn begin oktober 2010 alle 57 winkels en horecazaken  schriftelijk 
geïnformeerd over fairtrade en de lokale campagne. Daarbij werd een vragenlijst meegestuurd 
waarop aangegeven kon worden of men fairtrade producten verkocht of gebruikte, en zo niet, of 
men geïnteresseerd was in fairtrade en aan de campagne wilde deelnemen (zie bijlage 4).  
We kregen 18 reacties en hebben vervolgens 30 zaken persoonlijk bezocht.  
 
Op basis van de verkregen informatie hebben 5 leden van de werkgroep Winkels en Horeca de 

nulmeting uitgevoerd, die in januari 2011 is afgerond. Op dat moment voldeden 5 winkels aan het 
criterium en waren we nog  in gesprek met 15 andere winkels en horecazaken.  
Van 4 winkels is gebleken dat die volgens de oude criteria zouden voldaan hebben in de categorie 
Overige Branches of Huishoudelijke Winkels, vanwege hun scores op de keurmerken FSC en MSC, 
maar inmiddels  alleen nog een rol konden spelen bij Criterium 6. 
 

De gemeente Bunnik, dat wil zeggen de dorpen Bunnik, Odijk en Werkhoven, telt 5 supermarkten. 

Drie grote van een landelijke keten (AH, Jumbo en Boni) en twee kleinere supermarkten. Alle vijf 
verkopen fairtrade producten. De kleine buurtsuper uit Werkhoven, die ook duurzame en 
biologische producten verkoopt, haalt echter de fairtrade eisen niet en is daarom niet opgenomen. 
Van de overige vier supermarkten voldoen er drie ruimschoots aan de eisen, waardoor aan het 
criterium, namelijk 3 supermarkten, is voldaan.  
Ook Boni voldoet aan het criterium, maar heeft formeel maar 1 fairtrade versproduct. We hebben 

hierover met de bedrijfsleider gesproken en met de verantwoordelijke manager versproducten   
van het Boni-hoofdkantoor. Verteld werd dat men bewust was overgestapt van fairtrade bananen  
op biologische bananen, vanwege de vraag. En dat er toch sprake was van 2 verantwoorde      
versproducten, namelijk fairtrade bloemen en Rainforest ananas. Omdat Boni ons inziens goed 
bezig   is en op z‟n minst als  „grensgeval‟ kan worden aangemerkt,  hebben we deze supermarkt 
toch opgenomen op onze lijst. 
 

Er is contact geweest met meerdere hoofdkantoren om ze te bewegen om bepaalde of meer 
fairtrade producten te gaan verkopen. Dat heeft bij Kruidvat, Jumbo, Blokker en Terstal (kleding) 

niet tot resultaat geleid. Wellicht is dit toch meer een taak voor het landelijke campagne-team, 
omdat gebleken is dat meer werkgroepen hierop vastlopen. 
 
Met Huishoudelijke winkels en Giftshops leken we in 2010 te kunnen voldoen aan het geldende 

criterium (2 winkels), omdat toen de FSC producten nog konden worden meegerekend. Nu dat  
niet meer kan, voldoet alleen de Hema nog. Andere huishoudelijke winkels die fairtrade producten  
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zouden kunnen verkopen zijn er niet. Wel is er sinds kort een winkel gestart die als giftshop 

aangemerkt kan worden. Daarmee is enkele malen gesproken en de eigenaresse  is positief over 
fairtrade. Ze heeft de website van Centrum Mondiaal bestudeerd en gaat binnenkort naar de 
showrooms in Culemborg om het assortiment gift-producten te bekijken. Omdat ze pas begonnen 
is wil ze haar assortiment pas in het voorjaar van 2012 uitbreiden. De kans is groot dat we dan een 
giftshop aan onze lijst kunnen toevoegen.  
 

Bunnik heeft geen wereldwinkel maar wel een goed vergelijkbaar alternatief:de Voedselgroep 
Bunnik. Deze in 1984 opgerichte groep zet zich in voor de bewustwording van de problemen rond 
het wereldvoedsel vraagstuk. Vanaf 1985 is de hoofdactiviteit de verkoop van eerlijke producten uit 
ontwikkelingslanden. Die worden ingekocht bij Fair Trade Original en betreffen het gehele 
assortiment. De Voedselgroep verkoopt haar producten wekelijks op de markt in Bunnik, maar  
ook rechtstreeks aan kerken, maatschappelijke instellingen, bedrijven en is vaste leverancier van 

de gemeente Bunnik. Omdat het werk van de Voedselgroep Bunnik vrijwel volledig overeenstemt 
met dat van een Wereldwinkel, beschouwen we de Voedselgroep in  het kader van de Campagne 

als de Wereldwinkel van Bunnik. 
 
We gaan er vanuit dat de Stayokay jeugdherberg aangemerkt mag worden als vrijetijds- of 
recreatiebedrijf. Het voldoet aan de criteria, evenals 3 horeca-bedrijven. In de categorie Overige 
Branches hebben we een Parfumerie /Schoonheidsinstituut , een Outlet-winkel voor kinderkleding 

en een bakkerij ondergebracht. 
 

Met 4 horeca-bedrijven en 2 winkels zijn we nog in bespreking over fairtrade producten.             
We verwachten dat 3 daarvan mogelijk begin 2012 definitief zullen besluiten mee te doen en     
aan de eisen kunnen voldoen. 
 
 

Criterium 4:  Bedrijven en maatschappelijke organisaties 
 
4.1.Bedrijven 
 

Via de website van de Bunnikse Handel en Industrie Kring is de campagne onder de aandacht 
gebracht van de bedrijven in Bunnik.  Daarbij is onder andere gevraagd of zij fairtrade producten 
gebruiken en of zij willen deelnemen aan de lokale campagne. Dit heeft een beperkte respons 

opgeleverd. Vervolgens zijn een aantal bedrijven direct benaderd.  Met tien bedrijven is één of 
meer keer gesproken en daarbij bleek dat de meeste bedrijven positief  staan tegenover de 
fairtrade campagne, maar wel enige bezwaren zien. Een aantal bedrijven gebruikt duurzame   
koffie (UTZ) en is van mening dat hiermee ook de producenten in de derde wereld worden 
geholpen.  Daarnaast speelde een rol dat langer lopende koffiecontracten (voor koffie en 
apparatuur) een overstap naar fairtrade koffie in de weg staan. Op dit punt heeft de campagne 
meer tijd nodig. Toch zijn er inmiddels twee bedrijven die voldoen aan het criterium.  

 
4.2. Maatschappelijke Organisaties 
 

Vanuit de werkgroep maatschappelijke organisaties is contact gelegd met alle 9 basisscholen in  

de gemeente Bunnik (Bunnik, Odijk en Werkhoven). Er zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs 
in de gemeente. Aan de basisscholen werd de vraag voorgelegd of zij fairtrade producten 
gebruikten of wilden gaan gebruiken en of zij interesse hebben om Fairtrade School te worden. 

Voor dit laatste werd door de werkgroep de Fairtrade Schooltas met lespakket aan alle scholen 
beschikbaar gesteld. Geen enkele school bleek fairtrade producten te gebruiken. Inmiddels voldoen 
3 basisscholen en de muziekschool aan de eisen, en zet één basisschool zich in om het certificaat 
Fairtrade School te verkrijgen. Een aantal andere scholen gebruiken nu onderdelen van het 
lesmateriaal en overwegen om in de toekomst op te gaan voor Fairtrade School. 
 
De gemeente Bunnik telt 6 kerken en 2 religieuze gemeenschappen. Dankzij intensieve 

samenwerking van 4 kerken met de lokale Voedselgroep en de Wereldwinkel uit Zeist gebruiken    
4 kerken en 1 religieuze gemeenschap al jaren fairtrade producten. Dat geldt ook voor de Stichting 
Vluchtelingen Werkgroep Bunnik. 
Naast de basisscholen en kerken is een aantal gezondheidspraktijken en maatschappelijke en 
culturele instellingen benaderd. Door de meeste instellingen worden de uitgangspunten van de 

fairtrade campagne gewaardeerd. Redenen om niet over te gaan op fairtrade producten hadden 
betrekking op de gewenning aan het bestaande aanbod, de kosten, de smaak en de beperkte 

variëteit aan fairtrade thee. Dit geldt ook voor de verschillende sportverenigingen in de gemeente 
Bunnik. Desondanks wordt met 10 maatschappelijke organisaties ruimschoots voldaan aan het  
criterium (4) voor een gemeente met circa 45 maatschappelijke organisaties. 
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Criterium 5:  Media-aandacht 
 
De werkgroep Communicatie en Publiciteit heeft in november 2010 de website 
www.bunnikfairtrade.nl gelanceerd. Inmiddels zijn meer dan 5.800 pagina‟s op de website bezocht. 
Naast uitgebreide informatie over de campagne en over fairtrade producten, werden 18 berichten 
op de site geplaatst, waaronder een aantal „nieuwsflitsen‟.  Nieuwe berichten worden per e-mail 
verzonden aan abonnees op de site en ook gepost naar de sociale media Facebook, LinkedIn en 

Twitter.  
In januari 2011 werd het Communicatieplan opgesteld (zie bijlage 3).  In de lokale media Bunniks 
Nieuws, De Nieuwsbode en AD /Utrechts Nieuwsblad werden 22 artikelen gepubliceerd. Een aantal 
ging over de voortgang van de campagne, aan aantal ging over andere activiteiten op het gebied 
van fairtrade.  
Het publieksevenement werd georganiseerd in het kader van de „Bunnik Fair‟ van 27 augustus 

2011. Hiervoor werd de folder „Waar te koop in Bunnik’ gedrukt in een oplage van 500 exemplaren.      
De folder vond gretig aftrek bij het publiek en is ook uitgedeeld bij een aantal latere activiteiten. 

Deze folder en de Knipselkrant met verslagen en foto‟s van mediamomenten, zijn separaat met de 
Aanvraag meegezonden. 

 

 

Criterium 6:  MVO 
 
Voor dit criterium zijn 3 opties gerealiseerd.  
 
-  Optie 1:  Drie winkels verkopen een ruim assortiment duurzame producten: de viswinkel C-Vis 

(MSC-vis), de HUBO (FSC-hout) en de kantoorboekhandel Van Ravenswaaij (FSC- papier en 
potloden).  
 
-  Optie 4:  Op  24 oktober 2011 heeft een MVO-bijeenkomst plaatsgevonden, die is georganiseerd 
door de stuurgroep in samenwerking met  DriessenFood, een leverancier van voedingsmiddelen 
met veel MVO-ervaring. De avond is bezocht door ruim 30 deelnemers, waaronder de 

burgemeester en wethouder. Het programma bestond uit een rondleiding door het bedrijf en drie 

ondernemers die over hun MVO-activiteiten vertelden. De avond werd afgesloten met een 
duurzaam hapje en fairtrade drankje, waarbij de deelnemers onderling ervaringen konden 
uitwisselen (Uitnodiging MVO-bijeenkomst: zie bijlage 6). 
 
Ook is in 2010 al de informatieve notitie  „Over MVO‟  opgesteld, die niet alleen bedoeld is om de 
leden van Bunnik Fairtrade van relevante informatie te voorzien, maar vooral bedoeld is voor 

ondernemers die geïnteresseerd zijn in MVO (zie de website  www.bunnikfairtrade.nl /meer 
informatie). 
 
-  Optie 7:  Als eigen initiatief is gekozen voor het maken van een uitgebreide folder voor de 
inwoners van Bunnik, waarin niet alleen alle winkels en horecabedrijven worden vermeld die 
fairtrade verkopen of gebruiken maar ook de winkels en horecabedrijven waar duurzame, 
biologische en streekproducten worden verkocht of gebruikt. De eerste versie van deze folder 

(500) is tijdens de Fair (jaarmarkt) uitgedeeld en werd goed ontvangen. De tweede versie zal rond 
het moment van het Slotfeest worden uitgebracht. 
 

 

Conclusies   

 
 Het werken met een platform (voor het draagvlak), werkgroepen (voor de uitvoering), 
      en een stuurgroep (voor de organisatie en sturing), heeft goed gewerkt.      
      De realisatie van de campagne, die startte op 27 januari 2010, is in de geplande tijd  
      gehaald, namelijk vóór 1 januari 2012.  

 

 Evenals andere lokale werkgroepen hebben ook wij vastgesteld dat er al meer winkels en  
      organisaties bezig waren met fairtrade dan we hadden verwacht.  Van de 26 winkels,    
      bedrijven en andere organisaties, die uiteindelijk aan de criteria voldeden, waren er 11 

die door toedoen van onze actie fairtrade producten zijn gaan verkopen of gebruiken. 

Daarbij ging het om ruim 30 fairtrade producten. Daarnaast hebben een aantal winkels hun 
fairtrade assortiment in de loop van het jaar op eigen initiatief uitgebreid. 
 

 
 
 

http://www.bunnikfairtrade.nl/
http://www.bunnikfairtrade.nl/
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 Gebleken is dat bij een aantal winkels van landelijke ketens de plaatselijke bedrijfsleiding 

weinig of geen invloed heeft op het assortiment van het filiaal. Verzoeken van de 
werkgroep aan landelijke directies om bepaalde fairtrade producten op te nemen in het 
assortiment, hebben niets opgeleverd. Wellicht kan deze taak effectiever worden opgepakt 
door het landelijk campagneteam of Max Havelaar. 

 
 De lage score bij de categorie Bedrijven is ons enigszins tegengevallen. Veel bedrijven 

staan positief tegenover fairtrade, gebruiken ook één of meer van deze producten, naast 
duurzame of biologisch producten, maar voldoen toch niet aan de gestelde eisen. Dat komt 
vooral door de eis om fairtrade koffie te schenken. In veel gevallen wordt UTZ koffie 
gebruikt en wordt de overstap op koffie met het Max Havelaar keurmerk om praktische of 
principiële redenen bemoeilijkt. Enerzijds spelen lopende contracten voor de apparatuur en 
koffie daarbij een rol, anderzijds zijn er bedrijven die niet begrijpen waarom UTZ niet zou 

kunnen voldoen. Bovendien is men teleurgesteld dat dit niet met een andere fairtrade 
drank gecompenseerd mag worden, zoals bij de categorie horeca. 

 
 Ter afsluiting de dankbare conclusie dat we gedurende de gehele campagne spontaan, en 

vrijwel uitsluitend, positieve reacties hebben gekregen op ons werk om Bunnik fairtrade te 
maken. We hopen dat dat met deze Aanvraag gaat lukken, en zullen daarna hoe dan ook 

doorgaan.  

 
 
Bunnik, 9 november 2011 
 
Stuurgroep Bunnik Fairtrade                                         

 
 
Rob de  Coole, voorzitter 
Sam Korteweg, secretaris 
Bert van Eijnsbergen, penningmeester 

Edward Mac Gillavry, communicatie en publiciteit  
Jan Baarveld, lid 

Liesbeth Brinkman, lid 
Ted Strop–von Meijenfeldt, lid 
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III. Algemene gegevens 

 
 

Adresgegevens van de lokale werkgroep 
 
Naam contactpersoon  Sam Korteweg 
Adres Hoefijzerlaan 39 
Postcode en plaats 3981 GL Bunnik 
Telefoonnummer 030 – 657 18 90 
E-mailadres s.korteweg@casema.nl 

 

 
Adresgegevens over de gemeente waarvoor de titel wordt 

aangevraagd 
 
Naam gemeente Bunnik 
Inwoneraantal 1-1-2011 14.438 
Contactpersoon  Ankie van Ingen 
Functie contactpersoon Afdelingshoofd Bestuurs- en Managementondersteuning 
Adres Singelpark 1 
Postcode en plaats 3984 NC Odijk 
Telefoonnummer 030 – 659 48 65 
E-mailadres a.v.ingen@bunnik.nl 
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1. Criterium 1:  Lokale werkgroep 
 

Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te 

behalen. Nadien zorgt de groep voor de continuïteit van de Fairtrade Gemeente. 

 

 
 

De lokale werkgroep 
 
 
Naam van het werkgroeplid 
 

 
Functie binnen de werkgroep  

 
De organisatie die deze 
vertegenwoordigt 
 

 

Rob de Coole 

 

 

Voorzitter 

 

Vluchtelingenhulp / Coalitie 

voor de Mensenrechten 

 
Sam Korteweg 
 

 
Secretaris 
 

       
                   - 

 

Bert van Eijnsbergen 
 

 

Penningmeester 
 

                     

                    - 

 
Edward Mac Gillavry 
 

 
Communicatie en publiciteit 
 

 
Gilde Bunnik                  

 
Jan Baarveld 
 

 
Lid 

 
Amnesty International / 
Utrechts Landschap 

 
Liesbeth Brinkman 

 

 
Lid 

 

 
Milieugroep Bunnik 

 
Ted Strop–von Meijenfeld 
 

 
Lid 
 

 
Coalitie voor de 
Mensenrechten 

 

 
De werkgroep moet aan de volgende criteria voldoen: 
 
 
Criterium 
 

 
Ja/nee 

 
Toelichting 
 

 
De werkgroep heeft een projectplan ontwikkeld 

voor de campagne 
 

 
Ja 

 
Zie: Plan van Aanpak (bijlage 2) 

 
De gemeente neemt zitting in of steunt de 
werkgroep 
 
 

 
Ja 

 
Er is een vaste contactpersoon bij de 
gemeente (zie Algemene gegevens). 
De gemeente heeft de campagne met 
een eenmalige gift ondersteund.  
Er is een raadsbesluit waarin de steun 

is vastgelegd (zie: bijlage 1 en  
Criterium 2). 
 

 
De werkgroep heeft contact met de lokale 
Wereldwinkel 

 
Ja 

 
Bunnik kent geen Wereldwinkel, maar 
wel de Voedselgroep, die in doel en 

activiteiten vrijwel overeenkomt met 

de Wereldwinkel. 
De Voedselgroep heeft eigen ruimte 
op de website van Bunnik Fairtrade. 
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Er wordt regelmatig gezamenlijk 
deelgenomen aan manifestaties. 
Zie ook: criterium 3 en 5. 
 

Contactpersoon is: Rianne Frijters,  
H. van Hoornelaan 3, 3984 PL Odijk, 
030 – 657 13 22. 
 

 
De werkgroep heeft lokaal een Fairtrade-meting 
uitgevoerd 
 

 

 
Ja 

 

Er heeft een Nulmeting 
plaatsgevonden in de periode eind 
november 2010 – eind januari 2011 

(zie: bijlage 5 en website). 
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2. Criterium 2:  Gemeentebestuur  

Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairtrade. De gemeenteraad en de 

verschillende Gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en 

handelen hiernaar. 

 

 

 

Uitspreken voor de Fairtrade Gemeente campagne 
 
Het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken vóór de Fairtrade Gemeente campagne. 
Het betreffende raadsbesluit is vastgesteld op 22 september 2011. (Zie bijlage 1). 

 
  

Handelen 

 
 
Criterium 

 
Ja / 
nee 

 
Toelichting 

 
Dankzij lokale 
campagne-
activiteiten? 
 

 

1.  60% van het totale 
volume van de door de 
gemeente aangeschafte 
koffie en thee draagt het Max 
Havelaar Keurmerk (of 

vergelijkbaar). 

 

  

De gemeente gebruikt  voor 100 % 
fairtrade thee ( FTO).  
In de huidige koffie apparaten (Douwe 
Egberts Cafitesse) kan geen fairtrade 
koffie worden gebruikt. De gemeente 

heeft daarom besloten bij vervanging 

van de apparatuur, automaten aan te 
schaffen die wel  geschikt zijn voor 
fairtrade koffie  (zie: raadsbesluit,  
bijlage 1). 
 

 

 
 
 

 
Ja 

 

2.  De gemeente heeft voor 
deze producten een traject 
richting 100% Fairtrade 
gecertificeerd (Max Havelaar 
of vergelijkbaar) binnen 5 
jaar. 
 

  

Bij de overgang naar nieuwe koffie-
apparatuur (zie 1) zal overgegaan 
worden op 100 % fairtrade koffie. 
 
 

 

 
 

Ja 

 

3.  In de gemeentelijke 
instellingen en/of kantines 
worden minstens 4 
verschillende producten met 

een fairtrade keurmerk (Max 
Havelaar of vergelijkbaar) 
aangeboden. 
 

  

-  vruchtensap: jus d‟orange (FTO) 
-  rode wijn (FTO) 
-  witte wijn (FTO) 
-  cashewnoten (FTO) 

-  bier (Mongozo) 
-  chocoladerepen (Verkade) 
    

 

 
 

Ja 

 
4.  In het aanbestedings-

beleid van de gemeente zijn 
de internationale normen van 
fairtrade opgenomen. Dit is 
terug te vinden in de 

preselectie documenten en 
het bestek van de relevante 

aanbestedingen als catering 
en bedrijfskleding. 
 
 

  
 

 
 

Zie het raadsbesluit van 22 september 
2011 (bijlage 1). 

 
 

 
 

Ja 
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5.  Promotie uitingen in 

eigen communicatiekanalen 
van de gemeente:  
 
onder de burgers en de eigen 
ambtenarij.  

 

  
Voor eigen personeel : 

Informatiebijeenkomst en proeverij in 
het Gemeentehuis op 3 november 2011. 
Wethouder houdt korte inleiding, 
voorzitter Bunnik Fairtrade geeft 
informatie over fairtrade, de campagne, 

de producten, en de eisen voor de 
gemeentelijke organisatie. Discussie met 
de medewerkers. 
 
Voor de burgers: Interview met de 
wethouder (portefeuillehouder fairtrade) 

over het belang van deelname aan de 
fairtrade campagne,  zowel voor winkels, 
bedrijven, horeca en verenigingen, als 

voor de gemeente zelf. 
Aanbeveling van de wethouder aan de 
burgerij om ook fairtrade campagne te 
steunen. 

Fairtrade logo op website gemeente  en 
korte tekst over fairtrade. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ja 

 
6.  De gemeente faciliteert 

de campagne (financieel 
en/of praktisch) 
 

  
De gemeente heeft eenmalig een bedrag 

van € 2500,- geschonken voor de kosten 
van de Campagne. 
 

 

Ja 
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3. Criterium 3:  Winkels en horeca 
 

In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar 

verkocht. De plaatselijke horeca serveert fairtrade producten en informeert de 

klant hierover. 

 

 
 

3.1.  Supermarkten 
 

 
 
Inwoneraantal 
 

Aantal vereiste supermarkten Aantal supermarkten dat aan criteria voldoet 

     14.438                        3                                       3 of 4  

 
 
3.1.1.   Albert Heijn 

 
Naam supermarkt Albert Heijn Bunnik 

Naam bedrijfsleider Mw. R. van Vliet en H. Stijnman 

Adres Van Hardenbroeklaan 3 

Postcode en plaats 3981 EN  Bunnik 

Telefoon 030 – 656 12 06 

E-mail www.ah.nl 

 
 
Versafdeling  
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 

Minimaal 2 verschillende 
producten 
 

 

Bananen 
Ananas (soms) 
Avocado (soms) 
Bloemen 

 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
 

 
 
Koffie- en theeschap 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
 
Minimaal 4 verschillende 

producten 

 

 
Koffie AH 
Koffie Fair Flair OK 

Koffie Intencion  

Koffiebonen AH 
 
 

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  

Max Havelaar  
 

 
 
 

Evt. extra producten 
 
 
 
 
 

 
 

 
Koffiepads (5x) Fair flavour en 
Intencion 

Theezakjes AH 3 soorten 
Rietsuiker (2x) 
Rietsuiker blokjes (2x) 
Chocoladerepen Verkade (6x) 
Chocoladeletters Verkade 
Chocoladeletters AH 

Stroopwafels                         

 
Max Havelaar  
 

Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  
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Overige KW-producten 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
 
Minimaal 4 verschillende 
producten 
 

 

 
Appelsap 
Tropisch Sap 
IJs Ben en Jerry‟s (Chunky Monkey) 
Rijst Pandan 

 

 
Max Havelaar 
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  

 
 

 
 
 

 
 

Evt. extra producten 
 
 
 

 
Hagelslag 
Honing 

Cocosmelk 
Pepermix 

Zongedroogde tomaat 
Zeezoutmix 
Groene kruidenmix 
Witte wijn (2x) Fairhills 
Rode wijn (2x) Thandi en Fair Hills 

 

 
FTO 
Max Havelaar  

FTO 
FTO 

FTO 
FTO 
FTO 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

  

 
 
3.1.2.   Biogoed Natuurvoeding  

 
Naam supermarkt Biogoed Natuurvoeding 

Naam bedrijfsleider M. Minck 

Adres Dorpstraat 27 

Postcode en plaats 3981 EA  Bunnik 

Telefoon 030 - 656 76 66 

E-mail paulinamartha@hotmail.com 

 
 
Versafdeling  
 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
Minimaal 2 verschillende 
producten 

 

 
Ananas 
Bananen 

 
Max Havelaar (niet altijd) 
Max Havelaar  (niet altijd) 

 
 
Koffie- en theeschap 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 

 
Minimaal 4 verschillende 
producten 
 

 

Oploskoffie Oxfam 
Koffie (3x), Simon Levelt 
Thee (4x), Simon Levelt 
Theezakjes (4x), Simon Levelt 
 

 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
 

 
 
Overige KW-producten 
 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
 
 

Minimaal 4 verschillende 

producten 
 
 
 

 
Chocoladeletters Tony‟s chocolonely 
Rijst De nieuwe band 

Wijn, 4 soorten Stellar organic, 

African Star 
IJs,  Bonice Bonvita 
Chocolade (4x),  Bonvita 

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  
 

 



Gemeente Bunnik                                                                                    Aanvraag titel Fairtrade Gemeente 

 

 15 

 

3.1.3.   Boni 

 
Naam supermarkt Boni   Odijk 

Naam bedrijfsleider Mw. Ellen Sturkenboom 

Adres De Meent 23 

Postcode en plaats  3984  JG    Odijk 

Telefoon 030 – 657 07 66 

E-mail - 

 
 
Versafdeling  
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
Minimaal 2 verschillende 
producten 

 
Bloemen  
Ananas  

 
Fairtrade (fairflowerfairplant) 
Rainforest 

 

 
 
Koffie- en theeschap 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
Minimaal 4 verschillende 

producten 
 
 

 
Koffie: aroma / mild / décafé 

Thee (Perfect): engelse melange  
Rietsuiker Van Gilse 
 

 
FTO 

Max Havelaar  
Max Havelaar 

 

 
Overige KW-producten 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 

 
Minimaal 4 verschillende 
producten 
 

 

Verkade  repen  puur 
                        melk 
                        wit 
                        crispy caramel 
                                                                         

 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
 

 
 
Evt. extra producten 
 
 
 

 
Verkade   choc. letters 
Wijn: Koopmanskloof 
                 Chardonnay blanc 
                 Cabernet sauvignon 
                 

 
Max Havelaar 
 
Max Havelaar 
Max Havelaar 

 
 
 

3.1.4. Jumbo 

 
Naam supermarkt Jumbo  Odijk 
Naam bedrijfsleider W. van Wijlen 

Adres De Meent 40C 

Postcode en plaats 3984 JK   Odijk 

Telefoon 030 683 11 60 

E-mail -  

 
 
Versafdeling  
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 

Minimaal 2 verschillende 

producten 
 

 

Bananen 

Bloemen (rozen)  
 

 

Max Havelaar 

Max Havelaar 
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Koffie- en theeschap 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
 
Minimaal 4 verschillende 

producten 

 
Koffie   Aroma 500gr 
           Mild 

           Décaf 
Koffie  Superior (Goud) 
       

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  
Max Havelaar  
 

 
Evt. extra producten 
 

 

 
Koffiepads  Regular 
                 Dark Roast 

                 Mild 
Thee          Earl grey 
                 Zwart 

                 Variatie 4 vruchten 
Van Gilse   Rietsuiker 
 

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar 
Max Havelaar  
 

 

 
Overige KW-producten 
 

 
Namen van producten 

 
Naam keurmerk 

 
 
Minimaal 4 verschillende 

producten 

 
Appelsap lemon/lime 
Tropisch sap 

Sinaasappelsap 
Ananas schijven op sap 
                   

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  

Max Havelaar  
Max Havelaar  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Evt. extra producten 

 
 
 

 

Tibetaanse noedels 

Rijst  Basmati 
        Pandan 
        Zilvervlies 
Kruidenmolens 5 soorten 
Cacao poeder 
Hagelslag  Puur 

                Melk 
Hazelnootpasta 
Pindakaas 
Tropische honing  Vloeibaar 
                           Crème 
 
Penotti  Hazelnoot 

Chocolade spread 
             Soya/chocolade spread 
 

Verkade Chocolade Puur  

                           Melk 

                           Hazelnoot 

                           Kook-  

                              chocolade 

Tonny‟s  Puur 

             Melk 
IJs  Ben en Jerry Chunkey monky 
 
Witte wijn  H-Eerlijk wijn 
Rode wijn  H-Eerlijk wijn 

 

Max Havelaar  

Max Havelaar  
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
 
Max Havelaar 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
 
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  

 
Max Havelaar  
Max Havelaar  
Max Havelaar  
 
Max Havelaar 
Max Havelaar 

 
 

NB: De fairtrade producten in het assortiment van de supermarkten zijn geen van allen dankzij de  
       lokale campagne in het assortiment opgenomen. 
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3.2.   Giftshops en huishoudzaken 
 
Een cadeauwinkel, huishoudzaak of warenhuis telt mee als er minimaal één productlijn van 
minimaal vier verschillende fairtrade producten in de winkel is.  
 
Inwoneraantal Aantal winkels dat aan 

criteria moet voldoen 
Aantal winkels dat aan criteria voldoet 

14.438                     2                                      1 

 
 

3.2.1.   Hema 
 
Naam giftshop /huish. zaak Hema 
Naam bedrijfsleider Mw. C. den Ouder 
Adres Het Slot 2 
Postcode en plaats 3981 KC Bunnik 
Telefoon 030 – 656 35 40 
E-mail www.hema.nl 

 
Producten in de winkel: 
 

Naam erkende leverancier, en/of 
keurmerklabel op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Thee(Hema):  

-  Earl Grey  
-  Groene Lemon 
-  Marokkaanse Mint 
-  Theedoos (4 smaken) 

 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 
Max Havelaar 

    

                     - 
                     -                      
                     -                     
                     - 

 Wijn (Balance) 

-  Chenin Chardonnay 
-  Rosé 

 

Max Havelaar 
Max Havelaar 
 

  

                     Ja 
                     Ja 

 
 
 

3.3.   Erkende Wereldwinkel of winkel van WAAR 

 
 
 

 

Bunnik kent geen erkende Wereldwinkel, maar wel een goed vergelijkbaar alternatief. 
Sinds 1984 bestaat de Voedselgroep Bunnik. Een groep van 10 personen die zich inzet voor 
de bewustwording van de problemen rond het wereldvoedselvraagstuk.  
Vanaf 1985 is de hoofdactiviteit de verkoop van eerlijke producten uit ontwikkelingslanden. 
Die worden ingekocht bij Fair Trade Original en betreffen het gehele assortiment. 
 
De Voedselgroep staat wekelijks op de markt in Bunnik, maar verkoopt ook rechtstreeks aan 
kerken, maatschappelijke instellingen, bedrijven en is vaste leverancier  van de gemeente. 
 
Daarnaast is de Voedselgroep aanwezig bij uiteenlopende lokale manifestaties en verzorgt 
ze inleidingen over fairtrade en de derde wereldproblematiek. De opbrengst van de verkoop 
van fairtrade producten gaat naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. 
Het Platform Bunnik Fairtrade is van mening dat het werk van de Voedselgroep Bunnik  
vrijwel volledig overeenstemt met dat van een Wereldwinkel , ze hebben alleen geen 
winkelpand maar een mobiele kraam.  Daarom beschouwen we de Voedselgroep in  het 
kader van de Fairtrade Campagne als de Wereldwinkel van Bunnik. 
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3.3.1.   Voedselgroep Bunnik 

 
Naam Wereldwinkel /WAAR Voedselgroep Bunnik 
Naam bedrijfsleider Mw. R. Frijters 
Adres H. van Hoornelaan 3 
Postcode en plaats 3984 PL Odijk 
Telefoon 030 – 657 13 22 
E-mail Voedselgroep@ymail.com 

 

 
 

 
 
 
 

 
Communicatie van deze winkel 

Geef aan hoe deze winkel communiceert over zijn fairtrade 
assortiment en hoe campagnemiddelen worden gebruikt (posters, 
stickers, folders, etc.)  

 

De Voedselgroep is met enige regelmaat in de lokale nieuws-
media te vinden: met interviews over het doel van de groep, 

over de fairtrade-principes en de praktijk daarvan, en over het 
productenassortiment van FTO. Jaarlijks wordt er, samen met 
SARI, een modeshow georganiseerd, en eenmaal per 3 jaar een 
uitgebreide kledingverkoop. 

De Voedselgroep maakt bij haar presentaties vooral gebruik van 
de grote posters van Max Havelaar met fairtrade-gerelateerde 
foto‟s. 
 
Op de website van Bunnik Fairtrade heeft de Voedselgroep een 
eigen plaats. Daarop kan men de agenda en de activiteiten van 
de groep volgen, wordt verslag gedaan van de projecten die door 

de groep worden gesteund, en kan men fairtrade recepten 
vinden en de speciale aanbiedingen van FTO-producten. 
 

 

 

 

3.4.   Vrijetijd- en recreatiebedrijven 
 
 
Inwoneraantal Aantal winkels / verkooppunten 

dat aan criteria moet voldoen 
Aantal winkels /verkooppunten  
dat aan criteria voldoet 

14.438                      1                                    1 

 
 
3.4.1.   Stayokay (Jeugdherberg) 

 
Naam winkel /  
verkooppunt 

Stayokay  (Jeugdherberg) 

Naam bedrijfsleider Ch. Verhage van Egten en R. van der Horst 
Adres Rhijnauwenselaan 14 
Postcode en plaats 3981 HH Bunnik 
Telefoon 030 – 656 12 77 
E-mail bunnik@stayokay.com 

 
Producten in de winkel, 
restaurant, e.d.:  
 

Naam gecertificeerde leverancier, en/of 
keurmerklabel op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie, Smit &  Dorlas Max Havelaar                        -                       

Thee, Alex Meijer Max Havelaar                        -                       

Rietsuiker, Alex Meijer Max Havelaar                        -                       

Bedrijfskleding Max Havelaar                        -                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 



Gemeente Bunnik                                                                                    Aanvraag titel Fairtrade Gemeente 

 

 19 

 

3.5.  Horeca: Op te delen in cafés en restaurants 
 
Cafés: Minimaal twee dranken op de kaart zijn fairtrade. Denk aan: wijn, bier, koffie, thee. De 
cafés tonen dat zij deelnemen aan de campagne.  
 

Restaurants: Minimaal twee gerechten hebben fairtrade ingrediënten. Dit staat ook op de kaart 
vermeld. 
 
Inwoneraantal Aantal vereiste 

horecabedrijven 
Aantal horecabedrijven dat aan  
criteria voldoet 

14.438                      2                                      3      

 
 
3.5.1.  Theeschenkerij Amelisweerd 
 
Naam horecabedrijf Theeschenkerij Amelisweerd (geen restaurant) 
Naam bedrijfsleider R. van der Veer en J. Borggreve 

Adres Koningslaan 11A 

Postcode en plaats  3981 HD Bunnik 

Telefoon 030 – 254 24 63 

E-mail Info@veldkeuken.nl 

 
Fairtrade dranken op de kaart, 
c.q. in het assortiment:  
 

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie,  Landgoed  Max Havelaar                    - 

Thee,  Simon Levelt Max Havelaar                    - 

 
 
3.5.2.   Brothers Events (café van evenementenhal) 

 
Naam horecabedrijf Brothers Events 
Naam bedrijfsleider R. Peek 

Adres Schoudermantel 52 

Postcode en plaats  3980 CB Bunnik 

Telefoon 030 – 657 00 30 

E-mail info@brothers.nl 

 

Fairtrade dranken op de 
kaart, c.q. in het 
assortiment:  

Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

Dankzij lokale 
campagne-activiteiten? 

Koffie,  Bean & Co Max Havelaar                   Ja 

Thee, Bradley Max Havelaar                   Ja 

 

 
3.5.3.   Rodaen 
 
Naam horecabedrijf Rodaen 
Naam bedrijfsleider M. Barten 

Adres Stationsweg 3 

Postcode en plaats  3981 AA Bunnik 

Telefoon 030 – 656 12 83 

E-mail info@rodaen.nl 

 
Fairtrade dranken op de kaart, 
c.q. in het assortiment:  

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie,  Bean & Co Max Havelaar                   Ja 

Wijn,  Firely Organic rood Max Havelaar                   Ja 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@brothers.nl
mailto:info@rodaen.nl
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Specifiek voor restaurants, eetcafés e.d.: 

Fairtrade ingrediënten in 
gerechten  

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op verpakking 
van het ingrediënt 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Bananen   Fairtrade                   Ja 

Chocolade, Verkade Max Havelaar                   Ja 
 
Is op de menukaart vermeld 
dat er in het gerecht fairtrade 
ingrediënten zijn verwerkt? 

 
Sticker bij ingang. 
Vermelding op website zal binnenkort 
worden gerealiseerd. 
 

 

 
 
 

3.6.  Overige branches 
 
 
Inwoneraantal Aantal vereiste bedrijven 

‘overige branches’ 
Aantal bedrijven ‘overige branches’ die aan 
criteria voldoen 

14.438                      1                                      3 

 
 
3.6.1.   Outletland 
 
Naam winkel /bedrijf Outletland  (kinderkleding) 
Naam bedrijfsleider V. van Laar 

Adres De Meent 32-E 

Postcode en plaats 3984 JK Odijk 

Telefoon 030 – 657 33 88 

E-mail info@outletland.nl 

 

Producten in het 
assortiment: 

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

Dankzij lokale 
campagne-
activiteiten? 

Gaastra Fair Wear                   - 

Mc Gregor Fair Wear                   - 

Mexx Fair Wear                   - 

Mimi-Pi Fair Wear / Made By                   - 

Moodstreet Made By                   - 

 
 
3.6.2.   Parfumerie Hollestelle / Schoonheidsinstituut 

 
Naam winkel /bedrijf Parfumerie Hollestelle / Schoonheidsinstituut 
Naam bedrijfsleider A.L. Hollestelle 

Adres Dorpsstraat 29 

Postcode en plaats 3981 EA Bunnik 

Telefoon 030 – 657 21 01 

E-mail info@hollestelle.net 

 

Producten in het 
assortiment: 

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

Dankzij lokale 
campagne-
activiteiten? 

Koffie, Alex Meijer Max Havelaar                   - 

Thee FTO / Max Havelaar                   Ja 

Sieraden, Kazuri (Kenia) World Fairtrade Organisation / IFAT                   - 
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3.6.3.   Echte Bakker Vonk 

 
Naam winkel /bedrijf Echte Bakker Vonk 
Naam bedrijfsleider A. Vonk 

Adres Het Slot 33 

Postcode en plaats 3981 KB Bunnik 

Telefoon 030 – 656 13 71 

E-mail info@echtebakkervonk.nl / www.echtebakkervonk.nl 

 

Producten in het 
assortiment: 

Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

Dankzij lokale 
campagne-

activiteiten? 

Cake  (rietsuiker) Max Havelaar Ja 

Koekjes 2x  
(rietsuiker en cacao) 

Max Havelaar Ja 

Vruchtensappen Max Havelaar Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@echtebakkervonk.nl
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4. Criterium 4: Bedrijven en maatschappelijke  

organisaties 

Indicatoren 

-   Bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen aantonen dat zij eerlijke producten inkopen     

en gebruiken.  

-   Bedrijven en maatschappelijke organisaties gebruiken minimaal fairtrade koffie en thee,  en bij 

voorkeur ook andere producten, zoals fruit en zoetwaren in de kantine en bijvoorbeeld fairtrade 

kerstpakketten.  

-   Op hun website, in hun bedrijfsblad of via andere communicatiekanalen geeft het bedrijf of 

organisatie aan dat zij fairtrade producten gebruiken. 

 

 

4.1. Bedrijven 
 
Inwoneraantal Aantal vereiste bedrijven Aantal bedrijven dat aan criteria voldoet 

14.438                 2                              2 

 

 
4.1.1.   Verwaal Tuinen (hoveniersbedrijf) 

 
Naam bedrijf Verwaal Tuinen BV 
Naam bedrijfsleider Cees Jan Verwaal 
Adres Leemkolkweg 10 a 
Postcode en plaats 3985 SL Werkhoven 
Telefoon 0343-552000 06-65394573 
E-mail info@cjverwaal.nl   /  www.cjverwaal.nl 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt  
 

Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie Fair Globe / Max Havelaar ja 

Thee Fair Globe / Max Havelaar ja 

Hoe geeft het bedrijf uiting 
aan de campagne of 
voorlichting over fairtrade aan 
werknemers, klanten, e.d.? 

Omschrijving 

Het bedrijf geeft in haar 
bedrijfsvoering aandacht aan 
een duurzame benadering en 
het gebruik van eerlijke 
producten. In dat kader past 

ook het gebruik van fairtrade 
producten. Op korte termijn zal 
het gebruik van fairtrade 
producten worden vermeld op 
de website, het briefpapier en in 

de folders van Verwaal Tuinen.  

 

 

 
 
 
 

mailto:info@cjverwaal.nl
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4.1.2.   De Praktijk   (therapeutische verzamelpraktijk)                               
 
Naam bedrijf De Praktijk: IKPB/ ZIHN/Remedial teaching 
Naam coördinator Dorien Spoelstra en Majorie Blok 
Adres Stationsweg 43 
Postcode en plaats 3981 AB Bunnik 
Telefoon 030 6590690  
E-mail info@ikpb.nl  / www.ikpb.nl 

 
 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt  
 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 
 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                   -  

Thee FTO / Max Havelaar                   - 

Vruchtensappen FTO / Max Havelaar  

Suiker FTO / Max Havelaar  

Wijnen FTO / Max Havelaar  

Hoe geeft het bedrijf uiting 
aan de campagne of 
voorlichting over fairtrade aan 
werknemers, klanten, e.d.? 

Omschrijving  

Binnenkort zal een Max Havelaar 
logo op de deur worden 
aangebracht en zal het gebruik 
van fairtrade producten op de 
website worden vermeld. 

 

 

 
 
 

4.2.  Maatschappelijke organisaties 

 
Inwoneraantal Aantal vereiste bedrijven Aantal bedrijven dat aan criteria voldoet 

14.438                 4                              10 
 

4.2.1.   Camminghaschool 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

Camminghaschool 

Naam directeur A.M.M.W. Hollander 
Adres P. Heggelaan 6 
Postcode en plaats 3981 GJ   Bunnik 
Telefoon 030-6563659 
E-mail arnoh@camminghaschool.nl 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of 
keurmerklabel op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie   (Van Duijnen) Max Havelaar Ja 

Thee  Max Havelaar Ja                   

Cacao (chocolademelk) Max Havelaar Ja                      

 

 

mailto:info@ikpb.nl
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Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

Via voorlichting in de 
verschillende groepen vanaf 
groep 5.  Eén keer per jaar 
een fairtrade ontbijt (17-05-
11). 
De school zet zich actief in om 

in aanmerking te komen voor 
het certificaat Fairtrade 
School. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.   CBS AquamaRijn School 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

CBS AquamaRijn school 

Naam directeur Inge Oost-Groeneweg 
Adres Boslaan 3 
Postcode en plaats 3981 XD Bunnik 
Telefoon 030-6562332 
E-mail info@deaquamarijn.nl 

 
 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                       Ja 

Thee  FTO / Max havelaar                       Ja 

Vruchtensappen FTO /Max Havelaar                       Ja 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving  

In het AquamaRijn Journaal van  
28-01-11 is fairtrade onder de 
aandacht gebracht. Eén keer per 
jaar is er een fairtrade ontbijt 

(17-05-11). De school zet zich in 
om Fairtrade school te worden. 
 

 

 

 

4.2.3.   Barbaraschool 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

Barbaraschool 

Naam directeur Mevr. J.C.A. Dekker 
Adres Rijnzichtlaan 3 
Postcode en plaats 3981 BS Bunnik 
Telefoon 030-6561805 

E-mail info@barbaraschoolbunnik.nl 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 

producten 
 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie                    Max Havelaar Ja 

Thee Max Havelaar Ja 
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Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving  

De Barbaraschool heeft een 
projectgroep van leerkrachten en 
ouders opgericht. Deze 
projectgroep bereidt een 
Fairtrade schoolweek voor in de 
eerste week na de 

voorjaarsvakantie 2012. Diverse 
activiteiten met de leerlingen en 
de ouders worden uitgewerkt 
waaronder een fairtrademarkt 
tijdens de vastenactie. Het is de 
bedoeling om dan over te gaan 
tot het gebruik van veel meer 

fairtradeproducten in de school. 

Het Platform Bunnik Fairtrade 
wordt uitgenodigd enkele lessen 
voor de kinderen te verzorgen. 
 

 

 

 

4.2.4.   Muziekschool De Kromme Rijn 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

Muziekschool De Kromme Rijn 

Naam directeur Frans Franssen 
Adres Laan van Broekhhuijzen 10 
Postcode en plaats 3981 XB Bunnik 
Telefoon 030-6561888 

E-mail info@muziekschoolbunnik.nl 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 
 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie                    FTO / Max Havelaar Ja 

Thee FTO / Max Havelaar Ja 

Wijnen FTO / Max Havelaar Ja 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving  

Op het prikbord staat informatie 
over fairtrade producten. 
 

 
 

 

 

 

4.2.5.   Stichting Vluchtelingen Werkgroep Bunnik 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

Stichting Vluchtelingen Werkgroep Bunnik 

Naam voorzitter Anneke Visscher 
Adres Kampweg 2 
Postcode en plaats 3981 EX Bunnik 
Telefoon 030-6570700 
E-mail info@vwbunnik.nl 
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Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       - 

Vruchtensappen FTO / Max Havelaar                       - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

Fairtrade informatiemateriaal op 
het prikbord 
 
 

 

Ja 

 

 

4.2.6.   PKN Gemeente Bunnik 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

PKN Gemeente Bunnik 

Naam contactpersoon Ada Vermeulen 
Adres Provincialeweg 32a 
Postcode en plaats 3981 AP Bunnik 
Telefoon 030-6563996 
E-mail scribapgbunnik@gmail.com 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

Voortdurend algemene fairtrade 
informatie op het prikbord en bij 
aankondigingen. 

 
 

 

 

 

 
 

4.2.7.   R.K. Parochie Paus Johannes XXIII 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

R.K. Parochie Paus Johannes XXIII 

Naam contactpersoon John Meijers 
Adres Stationsweg 36 
Postcode en plaats 3981 AD Bunnik 
Telefoon 030-6561270 
E-mail bunnik@pj23.nl 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 
 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 
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Koffie FTO / Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

Incidenteel wordt fairtrade onder 
de aandacht gebracht van de 

kerkbezoekers. 
 
 
 

 

 

 
 

 
4.2.8.   Protestantse Gemeente Odijk 

 
Naam maatschappelijke 
organisatie 

Protestantse Gemeente te Odijk 

Naam contactpersoon Mw. J.M. Muis-Rietveld 
Adres Davis de Caerslaan 8 
Postcode en plaats 3984 PK Odijk 
Telefoon 030-6561498 
E-mail  

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 
 

 
Naam gecertificeerde 

leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-

activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

Maandelijkse verkoop van 
fairtrade producten na de 
kerkdienst. Dit gebeurt al 25 
jaar. 
 

 

 

 
 

 

4.2.9.   R.K. Geloofsgemeenschap H. Nicolaas te Odijk 

Naam maatschappelijke 
organisatie 

R.K.Parochie Paus Johannes XXIII 
Geloofsgemeenschap H.Nicloaas te Odijk 

Naam contactpersoon Mw. C.Harte 
Adres Boomgaardweg 10 
Postcode en plaats 3984 KJ Odijk 
Telefoon 030-6562312 
E-mail  

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 

Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO/ Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       -                       
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Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

5 maal per jaar verkoop van 
fairtrade producten na de 
kerkdienst. 
 

 

 

 
 

 
4.2.10.   Oecumenische Geloofsgemeenschap Priorij Gods Werkhof 

 
Naam maatschappelijke 
organisatie 

Werkhofgemeenschap-WHG, Oecumenische Geloofdsgemeenschap 

Priorij Gods Werkhof 
Naam contactpersoon René Quispel 
Adres Hollendewagenweg 20 
Postcode en plaats 3985 SG Werkhoven 
Telefoon 0343-513957 
E-mail quismaker@kpnplanet.nl 

 

 
Fairtrade producten die 
worden gebruikt 
Minimaal ft koffie en thee, en bij 
voorkeur nog enige andere  ft 
producten 

 
Naam gecertificeerde leverancier, 
en/of keurmerklabel op product 

 
Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

Koffie FTO / Max Havelaar                       - 

Thee FTO / Max Havelaar                       - 

Rietsuiker FTO / Max Havelaar                       - 

Wijnen FTO / Max Havelaar                       - 

Vruchtensappen FTO / Max Havelaar                       - 

Nootjes FTO / Max Havelaar                       - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
fairtrade aan leden, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

Omschrijving 

1 x per maand verkoop fairtrade 
producten na de dienst.             
1 x per jaar verkoopt de 

Wereldwinkel alle producten in 
de Werkhofgemeenschap.  
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5. Criterium 5:   Media-aandacht 
 

De lokale werkgroep organiseert een evenement en ontwikkelt een strategie om 

de campagne lang in het nieuws te houden. 
 

Media-aandacht 

Onderstaande media-aandacht is door de lokale werkgroep gerealiseerd voor de campagne. 
De digitale kopieën staan op de website (www.bunnikfairtrade.nl) en worden bij deze aanvraag 
meegestuurd. 
 
 

Beschrijving van aanleiding en 
onderwerp 

In welke lokale media? Wanneer? Bijlage 
toegevoegd? 

 
Platform Fair Trade van start 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
07-10-2010 

 
Ja 

 
Bunnik gaat voor eerlijke handel 

 
Bunniks Nieuws 

 
27-10-2010 

 
Ja 

 
Naar Fairtrade gemeente 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
27-10-2010 

 
Ja 

 

Bunnik wil binnen een jaar een Fair 
Trade Gemeente zijn 

 

AD / Utrechts 
Nieuwsblad 

 

28-10-2010 

 

Ja 

 
Fair Trade brengt ter plaatse een 
enorme ontwikkeling op gang 

 
Bunniks Nieuws 

 
02-02-2011 

 
Ja 

 
Fairtrade koffie en thee in restaurants 

van Brothers 

 
Bunniks Nieuws 

 
13-04-2011 

 
Ja 

 
Brothers gaat Fairtrade 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
13-04-2011 

 
Ja 

 
Fairtrade koffie en thee bij 
Brothersgroep 

 
AD / Utrechts 
Nieuwsblad 

 
15-04-2011 

 
Ja 

 

Fair Trade op Tuinbraderie 

 

Bunniks Nieuws 

 

04-04-2011 

 

Ja 

 
Fair Trade op Tuinbraderie Odijk 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
04-04-2011 

 
Ja 

 
Fair Trade op Tuinbraderie Odijk 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
11-04-2011 

 
Ja 

 
Fairtrade ontbijt op de 
Camminghaschool 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
18-05-2011 

 
Ja 

 

Bunnik op weg naar titel „Fair Trade 
gemeente‟? 

 

Bunniks Nieuws 

 

29-06-2011 

 

Ja 

 
Campagne Fairtrade op Bunnik Fair 

 
Bunniks Nieuws 

 
31-08-2011 

 
Ja 

 

Campagne Fairtrade op Bunnik Fair 

 

De Nieuwsbode Bunnik 

 

31-08-2011 

 

Ja 

 
Bunnik wordt Fair Trade gemeente 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
07-09-2011 

 
Ja 

 

Gemeente Bunnik klaar voor Fairtrade 

 

Bunniks Nieuws 

 

28-09-2011 

 

Ja 

 
Raad voor Fairtrade 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
28-09-2011 

 
Ja 

 

 

 

 
 

http://www.bunnikfairtrade.nl/
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Bijeenkomst over MVO 

 
Bunniks Nieuws 

 
26-10-2011 

 
Ja 

 
Streven naar beter (MVO) 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
26-10-2011 

 
Ja 

 
Introductie Fairtrade producten bij de 
gemeente 

 
Bunniks Nieuws 

 
09-11-2011 

 
Ja 

 
Fairtrade proeven 

 
De Nieuwsbode Bunnik 

 
09-11-2011 

 
Ja 

 

 

PR-plan 
 

Er is door de werkgroep een strategie voor media-aandacht ontwikkeld en in een Communicatie-

plan vastgelegd. Dit plan is als Bijlage 3 opgenomen. 

 
 

Publieksevenementen 
 

De volgende publieksevenementen zijn door de lokale werkgroep georganiseerd.  
  
 
Datum en omschrijving 
evenement  
 

 
Programma 

 
Partners 

 
Aantal bezoekers 

 
Aanbieding Plan van 
Aanpak aan wethouder 
van de gemeente 

Bunnik op maandag 25 
oktober 2010. 

 
Introductie door vz. 
Platform, toelichtingen 
door leiders werkgroepen. 

Overhandiging Plan van 
Aanpak. 
Gezellig samenzijn met 

fairtrade drankjes. 
 

 
Leden platform, leden 
stuurgroep, leden 
werkgroepen, 

gemeenteraadsleden en 
belangstellenden. 

 
50 

 
Publieksevenement:  
 
Deelname Campagne 

Bunnik Fairtrade aan 
de Bunnik Fair van 
zaterdag 31 augustus 
2011 in het centrum 
van Bunnik. 

 
Van 11.00 tot 16.00 uur 
aanwezig met een stand. 
Mogelijkheid tot proeven 

van 15 Fairtrade wijnen,   
6 vruchtensappen en 
cashewnoten. Er zijn 250 
Fairtrade bananen 
uitgedeeld en circa 450 
folders „Waar te koop in 

Bunnik‟, met informatie 
over fairtrade-, duurzame-
, biologische en streek-
producten. 
 

 
Voedselgroep Bunnik in 
de naastgelegen stand. 

 
Enige duizenden. 

 

Deelname Campagne 
Bunnik Fairtrade aan 
het Rumpsterrock-
festival van zaterdag 
17 september 2011. 
 

 

Van 15.00 tot 18.00 uur 
aanwezig met een stand. 
Mogelijkheid tot proeven 
van Fairtrade wijnen en 
vruchten-sappen. 

 

Jongerenvereniging 
Yumbo in  Bunnik. 

 

40 
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Aanwezig bij lezing 
Coalitie voor de 
Mensenrechten op 
maandag 19 september  
2011 in het gemeente-
huis van Bunnik. 

 
 

 
Van 19.30 tot 22.00 
aanwezig met een tafel 
Fairtrade producten en 
folders. 

 
Coalitie voor de 
mensenrechten. 

 
60 

 
Organisatie van MVO-
bijeenkomst op 

maandag 24 oktober 
2011 bij Driessen Food. 
 

 
Van 19.30 tot 22.00. 
Ontvangst, Opening door 

burgemeester Ostendorp, 
Rondleiding Christiaan 
Driessen, 3 sprekers over 

MVO, Vragen en uitwisse-
ling van ervaringen. 
 

 
Driessen Food. 

 
30 

 
Proeverij fairtrade 
producten voor 
gemeentepersoneel op 
donderdag 3 november 
2011 in het gemeente-

huis van Bunnik. 
 

 
Van 15.30 tot 16.30. 
Introducties door 
wethouder Bert 
Koopmanschap, Rob de 
Coole en Ankie van Ingen. 

Daarna proeven van 
fairtrade producten. 
 

 
Gemeente Bunnik en 
Voedselgroep Bunnik. 

 
40 

 
 
 

Lokale webpagina  
 
De Link naar de lokale webpagina op www.fairtradegemeenten.nl wordt bijgehouden. 
De eigen website www.bunnikfairtrade.nl  is volledig actueel. Vanaf november 2010 zijn meer dan 
5.800 pagina‟s op de site bezocht. Er zijn 18 berichten geplaatst, die per e-mail zijn verzonden 
naar de abonnee‟s van de website. Berichten worden ook gepubliceerd op de sociale media Twitter, 
Facebook en LinkedIn. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.bunnikfairtrade.nl/


Gemeente Bunnik                                                                                    Aanvraag titel Fairtrade Gemeente 

 

 32 

 

6. Criterium 6:  MVO 
 

Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een keuze gemaakt uit de 

mogelijkheden in de handleiding of er wordt een vergelijkbaar initiatief gestart. 

Op deze manier vraagt de werkgroep aandacht voor het onderwerp MVO en 

moedigt het lokale bedrijfsleven aan hieraan te werken. 

 

 

 

Opties voor invulling criterium 6 
 
De werkgroep heeft de volgende drie opties gekozen: 
 

1.  Winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen bestrijden (optie 1). 
 

2.  Informatie-avond over MVO (optie 4). 
 
3.  Folder „Waar te koop in Bunnik ?‟.  Een folder met informatie voor de inwoners van  
     Bunnik over alle lokale verkooppunten van fairtrade producten, duurzame producten,  
     biologische producten en streekproducten (optie 7). 
 
 

 
6.1.  Winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen 

bestrijden (Optie 1) 
 

 
Inwoneraantal Aantal vereiste winkels Aantal winkels die aan criteria voldoen 

14.438                  2                               3  

 
 

6.1.1.   HUBO (houthandel) 
 
Naam winkel HUBO 
Naam manager D. Frederiks 
Adres Molenweg 12 
Postcode en plaats 3981 CC Bunnik 
Telefoon 030- 656 12 87 
E-mail www.hubo.nl 
Producten die worden gebruikt 
 

Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

 

Vrijwel gehele assortiment 
houten planken, latten en 
platen  
 

 
Jéwé Ret  /  FSC 

 
                      - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
duurzame producten aan 
leden, personeel, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 

 

De bedrijfsleider praat met enige 
regelmaat  met klanten over 
FSC, onder ander wanneer 
gesproken wordt over kwaliteit of 
prijs. 

                       

                       - 
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6.1.2.  Kantoorboekhandel Hans van Ravenswaaij 
 
Naam winkel Kantoorboekhandel Hans van Ravenswaaij 
Naam manager H. van Ravenswaaij 
Adres Van Hardenbroeklaan 20-26 
Postcode en plaats 3981 EP Bunnik 
Telefoon 030 – 656 16 90 
E-mail info@ravenswaaij.net 
Producten die worden gebruikt 
 

Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

 

-  Enveloppen 
   (verschillende formaten) 
-  Schrijfblokken (A4 en A5) 

-  Flipover-vellen 
-  Weekplanner 
-  Potloden (zwart en kleur) 
 

 
Quantore  /  FSC 
Quantore  /  FSC 

Quantore  /  FSC 

Quantore  /  FSC 
Quantore  /  FSC 
Stabilo     /   FSC 

 
                      -                    
                      -                      

                      -   

                      - 
                      - 
                      - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
duurzame producten aan 
leden, personeel, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 
 

Eigenaar wil op korte termijn  
een FSC-sticker op zijn raam 
plaatsen. 

 
 

Ja 

 
 
 

6.1.3.  C-Vis 
 
Naam winkel C-Vis 
Naam manager C. de Graaf 
Adres Van Hardenbroeklaan 15 
Postcode en plaats 3981 EN Bunnik 
Telefoon 030 – 656 18 08 
E-mail www.c-vis.nl 
Producten die worden gebruikt 
 

Naam gecertificeerde 
leverancier, en/of keurmerklabel 
op product 

Dankzij lokale campagne-
activiteiten? 

 

 
Vis  
 
 
 

 
Rutger Kooij Zeevishandel / MSC  
 
Spakenburg Paling            / MSC 

 

 
                      - 
 
                      - 

Hoe geeft deze organisatie 
uiting aan de campagne of 
voorlichting en educatie over 
duurzame producten aan 
leden, personeel, publiek, 
omgeving, e.d.? 

 
 
 

 MSC –sticker op het raam 

 

                       - 
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6.2.  Informatie-bijeenkomst MVO (Optie 4) 
 
Op  24 oktober 2011 heeft een MVO-bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door Bunnik 
Fairtrade in samenwerking met  DriessenFood, een lokale leverancier van voedingsmiddelen met 

veel MVO-ervaring. De avond is bezocht door ongeveer 30 lokale ondernemers en werd geopend 
door de burgemeester. Het programma bestond uit een rondleiding door het bedrijf, drie 
ondernemers die  over hun uiteenlopende  MVO-activiteiten vertelden en werd afgesloten met een 
duurzaam hapje (kaas en vis) en fairtrade cake en drankje, waarbij de deelnemers onderling hun 
MVO-ervaringen konden uitwisselen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst is als bijlage 6 
opgenomen. 
 

Al veel eerder, in het voorjaar van 2010, is de informatieve notitie  „Over MVO‟  opgesteld, die niet 
alleen bedoeld is om de leden van Bunnik Fairtrade van relevante informatie te voorzien, maar 
vooral bedoeld is voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in MVO (zie de website  
www.bunnikfairtrade.nl / ‟meer informatie‟ ). 

 
 

6.3. Folder ‘ Waar te koop in Bunnik ?’ (Optie 7) 
 
Als eigen initiatief (optie 7) is gekozen voor het maken van een uitgebreide folder voor de  
inwoners van Bunnik, waarin niet alleen alle winkels en horecabedrijven worden vermeld die 
fairtrade producten verkopen of gebruiken maar ook de winkels en horecabedrijven waar 

duurzame, biologische en streekproducten worden verkocht of gebruikt. De eerste versie van   
deze folder,   500 exemplaren,  is tijdens de  jaarmarkt ( Fair) uitgedeeld en werd goed ontvangen.                 
De tweede versie zal rond het moment  van de Slotbijeenkomst worden uitgebracht.  
De digitale versie van de folder staat op de website en is ook bij deze Aanvraag meegestuurd. 
Daarnaast is nog de informatieve notitie  „Over MVO‟  opgesteld, die niet alleen bedoeld is om de 
leden van Bunnik Fairtrade van relevante informatie te voorzien, maar vooral bedoeld is voor 

ondernemers die geïnteresseerd zijn in MVO (zie de website  www.bunnikfairtrade.nl / „meer 

informatie‟). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.bunnikfairtrade.nl/
http://www.bunnikfairtrade.nl/
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7. Compensatie 

 
De Campagne Bunnik Fairtrade heeft aan vrijwel alle eisen van de zes criteria kunnen voldoen. 
Er ontbreekt slechts één winkel  in de categorie Huishoudelijke zaken en Giftshops (Criterium 3). 
Mogelijk komt daar in het voorjaar van 2012 een giftshop bij (zie de Samenvatting), maar dat is  

op dit moment niet relevant. 
 
Ter compensatie kunnen we het volgende inbrengen: 
 

- Er zijn 4 fairtrade supermarkten (eis: 3) 
- Er zijn 3 fairtrade horecazaken (eis: 2) 
- Er zijn 10 fairtrade  maatschappelijke organisaties  (eis: 4) 

- Er zijn 3 winkels bij „Overige Branches‟ (eis: 1) 
- Er zijn 3 opties gerealiseerd bij MVO  (eis: 1) 

 
Wij hopen dat we met deze extra resultaten de ontbrekende winkel in voldoende mate hebben 
gecompenseerd en daarmee in aanmerking komen voor de titel Fairtrade Gemeente. 
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8. Bijlagen 

 
1. Kopie Raadsbesluit 

 

2. Plan van Aanpak 

 

3. Communicatieplan 

 

4. Campagnebrief voor winkels en horeca 

 

5. Rapport Nulmeting 

 

6. Uitnodiging MVO-bijeenkomst 
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Bijlage 1.  Kopie raadsbesluit d.d. 22 september 2011 
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Bijlage 2. Plan van Aanpak 
 

 
 

Plan van aanpak Bunnik Fairtrade 
 
Versie 4 / januari 2011 

 

 
 
1. Inleiding 
 
1.1 Wat staat er in dit document? 

Het plan is allereerst bedoeld voor het platform zelf om aan te geven welke activiteiten het 

platform wil ondernemen om zijn doel te bereiken. Daarnaast zal het ook dienen om de gemeente 
Bunnik en de landelijke Fairtrade Gemeente Campagne duidelijkheid te geven over onze ideeën, 
activiteiten en doelstellingen. Dit plan van aanpak biedt een globaal overzicht van de plannen. Op 
sommige punten is nog niets ingevuld. Gaandeweg zullen er vervolgversies van dit plan gemaakt 
worden waarin de lege plekken worden ingevuld.  
 

1.2  Gewenst eindresultaat 
Het gewenste eindresultaat is dat de gemeente Bunnik wordt erkend als Fairtrade gemeente. 
 
1.3  Doel 
De erkenning als Fairtrade gemeente is geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het om het 
bewerkstelligen van een blijvende aandacht voor het bevorderen van eerlijke handel en eerlijke 

producten. Dat wil zeggen dat de leveranciers van de grondstoffen, vooral boeren in 
ontwikkelingslanden, een prijs krijgen voor hun producten, die voldoende is om in hun 

levensonderhoud te voorzien en hun ook de kans geeft om te investeren in hun bedrijf  
en in sociale projecten voor de gemeenschap (o.a. in gezondheidszorg en onderwijs).  
Zo kan armoede en achterstand worden omgezet in vooruitgang en ontwikkeling. 
Het wil ook zeggen dat we eerlijke producten in brede zin willen bevorderen. Eerlijke producten 
worden gemaakt en verhandeld met respect voor mens en natuur. Daar horen ook biologische 

producten bij uit eigen land en streekproducten. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een gezond 
leefklimaat voor de huidige en toekomstige generatie. 

 
1.4  Aanleiding 
Naast het bestaan van de Landelijke Campagne is de aanleiding voor het Bunnikse initiatief 
tweeërlei: 
 

1. De jaarlijkse bijeenkomst van de Coalitie voor de Mensenrechten in Bunnik die in 
september 2009 plaatsvond, had als thema “Voedsel voor iedereen”. Nico Roozen directeur 
van Solidaridad gaf een inleiding waarin hij duidelijk maakte dat het rijke deel van de 

wereld niet door kan gaan met te consumeren zoals dat nu gebeurt omdat er dan in de 
toekomst niet voldoende voedsel is voor iedereen. Willy Wagenmans, wethouder van 
Houten deed verslag van de Fairtrade Gemeente Campagne in Houten. Aan het eind van 

die bijeenkomst werd er een oproep gedaan om ook van Bunnik een Fairtrade gemeente te 
maken; 

2. Midden november 2009 nam de gemeenteraad van Bunnik unaniem een motie aan om 
Millenniumgemeente te worden. De voorwaarde die daarbij werd gesteld was dat moest 
blijken dat er bij de burgers voldoende draagvlak zou bestaan.  

 
De handschoen is opgepakt door enkele aanwezigen op de themabijeenkomst over voedsel. De 

burgemeester liet blijken graag mee te werken aan een goed initiatief. 
Samenwerking tussen de gemeente en het particulier initiatief is een voorwaarde voor het 
welslagen van de campagne. Het platform stelt voor om vanuit het particulier initiatief uitwerking 
te geven aan de Millenniummotie door de campagne om Fairtrade gemeente te worden. Aan drie 
van de doelstellingen wordt zo een directe uitwerking gegeven: armoedebestrijding, bevorderen 

duurzaamheid en bevorderen eerlijke handel. 
 

1.5  Overzicht 
Dit plan is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijvingen van het plan en een 
algemene beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 beschrijft een stappenplan, waarin voor 
iedere stap de organisatie, de doelen en de taakverdeling nader is toegelicht. 
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Het plan is gebaseerd op de volgende informatiebronnen: 

 

 
- Tot november 2010 is gewerkt met de Handleiding „Fairsterk uw gemeente‟, versie oktober 

2009, http://www.fairtradegemeenten.nl/  
- Vanaf november 2010 wordt de Handleiding „Breng Fairtrade dichterbij‟ gevolgd, waarin de 

criteria staan voor gemeenten die in 2011 de titel aanvragen 
- Plan van Aanpak, voor het verkrijgen van de titel Fairtrade gemeente van de Werkgroep 

Houten Fairtrade gemeente, http://www.fairtradegemeentehouten.nl 
 
 
2.  Algemeen 
 
2.1  Beschrijving Fairtrade Gemeente 

Een fairtrade gemeente is een gemeente waarin de overheid, het bedrijfsleven en haar inwoners op 
alle fronten actief zijn in de eerlijke handel. De titel van fairtrade gemeente wordt verleend door de 

landelijke stuurgroep Fairtrade Gemeenten (bestaande uit COS, ICCO, Max Havelaar en de 
Landelijke vereniging van Wereldwinkels) als de gemeente voldoet aan de volgende criteria: 
- Er is een lokale werkgroep actief. 
- De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade; de raad en de afdelingen van de  
  gemeentelijke overheid steunen fairtrade en handelen hiernaar. 

- Plaatselijke winkels verkopen fairtrade producten en de plaatselijke horeca serveert  
  fairtrade producten. 
- Locale scholen, kerken en verenigingen en bedrijven gebruiken fairtrade producten. 
- Er is lokale media aandacht. 
- Er zijn initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Voor ieder criterium zijn concrete eisen geformuleerd, die moeten worden gehaald om de titel 
fairtrade gemeente te verkrijgen en te behouden. 

 
2.2  Uitgangspunten en randvoorwaarden 
2.2.1. Steun 

We gaan uit van een groeiende en brede steun van: de plaatselijke overheid, de politieke partijen, 
de kerken, de scholen, het bedrijfsleven, en zo veel mogelijk ideële organisaties en individuele 
burgers.  

 
2.2.2. Capaciteit 
Voor de doorlooptijd van het project moet met het volgende rekening worden gehouden: 
het platform is nog niet op optimale sterkte, en in het Platform mag het bedrijfsleven wat sterker 
aanwezig zijn. 
 
2.3  Afbakening 

Dit plan beperkt zich tot de activiteiten die moeten leiden tot het verkrijgen van de titel fairtrade 
gemeente. Daartoe worden verschillende activiteiten ondernomen, zoals: 
 
Het mobiliseren van plaatselijke steun, het informeren van plaatselijke winkels, horeca en 
bedrijven, het uitvoeren van een nulmeting, de organisatie van media aandacht en het uitvoeren 

van een definitieve meting. 
Het kan zijn dat er tijdens de duur van het project een verbreding van de activiteiten plaatsvindt 

afhankelijk van de discussies en besluitvorming in het Platform. 
Na afloop van dit project moet er voorzien worden in een groep die gedurende lange tijd de vinger 
aan de pols houdt met betrekking tot de bereikte resultaten om te zorgen dat er geen terugval 
optreedt. 
 
2.4  Organisatie 

De organisatie van dit plan is in handen van het Platform Bunnik Fairtrade, dat een stuurgroep 
heeft ingesteld om leiding te geven aan de campagne. De stuurgroep legt belangrijke plannen voor 
aan het platform en legt verantwoording af aan het platform. 
Voor het uitvoeren van gerichte activiteiten of voor het verzamelen van informatie worden 
werkgroepen ingesteld. 
 
Het platform bestaat uit ongeveer 30 leden die op persoonlijke titel deelnemen. Zowel 

belangstellende individuen als mensen uit verschillende geledingen van de Bunnikse samenleving, 
zoals: het bedrijfsleven, de kerken, de Milieugroep Bunnik, Amnesty Internationaal, de 
Mensenrechtencoalitie, de Voedselgroep Bunnik, en de ontwikkelingsorganisatie ICCO. Vanuit B&W 
is een ambtenaar  aangewezen om het dagelijkse contact met het Platform te onderhouden en 
vanuit COS Utrecht is een campagne adviseur in het platform opgenomen. Het platform zoekt nog 
uitbreiding uit de kringen van het onderwijs en de plaatselijke instellingen. 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.fairtradegemeentehouten.nl/
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De stuurgroep van het Platform bestaat uit: 
 
           Rob de  Coole, voorzitter 

Sam Korteweg, secretaris 
Bert van Eijnsbergen, penningmeester 
Jan Baarveld, lid 

Liesbeth Brinkman, lid 
Edward Mac Gillavry, lid  
Ted Strop–von Meijenfeldt, lid 

 
 
3.  Overzicht van de plannen en fasering 

 
We onderscheiden de volgende fasen om het beoogde einddoel te bereiken: de voorbereidingsfase, 

de uitvoeringsfase en de resultaatfase. 
 
3.1 Voorbereidingsfase  (februari  - oktober 2010) 
3.1.1 Planfase, organisatie opzetten en betrekken achterban 

- De organisatie inrichten (platform, stuurgroep, werkgroepen, vrijwilligers); 

- het opstellen van het plan van aanpak;  
- het zich goed op de hoogte stellen van de ins en outs van fairtrade en verwante 

onderwerpen. 
3.1.2 Betrekken gemeente Bunnik 

- Doel: het verzekeren van de steun van de plaatselijke overheid in Bunnik. 
3.1.3 Betrekken (ideële) organisaties Bunnik 

- Doel: het werven van leden voor de werkgroepen in de uitvoeringsfase. 

3.1.4 Voorbereiding nulmeting en promotiecampagne 
- Verzamelen van de argumenten waarmee de verschillende doelgroepen benaderd kunnen 

worden;  

- Afspraken maken over de wijze van het benaderen van doelgroepen; 
- Zorgen voor informatiemateriaal voor de verschillende doelgroepen in Bunnik.  

 

3.2 Uitvoeringsfase (oktober 2010 – juni 2011) 
3.2.1 Promotiecampagne 

- Een publiciteitsactie bij de start van de campagne;  
- Vanuit het platform worden kleinere werkgroepen georganiseerd die binnen Bunnik de 

verschillende partijen benaderen om die over te halen te kiezen voor fairtrade; 
- Te denken valt aan kleine groepen die zich richten op een bedrijfssector, type vereniging of 

overheid. 

3.2.2 Nulmeting houden 
- De nulmeting zal direct na de startdag van de campagne worden gehouden; 
- Het gaat om een snelle nulmeting die duidelijk moet maken in hoeverre er aan de criteria 

van de landelijke campagne wordt voldaan en om vast te stellen waar vervolgens aan 
gewerkt moet worden. 

3.2.3 Doelgroepen gericht benaderen 
- Op basis van de resultaten van de nulmeting wordt de aandacht geconcentreerd op die 

sectoren waar nog niet aan de criteria is voldaan. 
3.2.4 MVO bijeenkomst organiseren. 
 
3.3 Resultaatfase (juni - december 2011) 
3.3.1 Uitvoeren van de eindmeting. 
3.3.2 Schrijven van een plan voor het vervolg. 

3.3.3 Afsluitend evenement voor de bewoners van Bunnik. 
 
 
4. Uitwerking van de drie fasen 
 
4.1 Uitwerking voorbereidingsfase 
4.1.1 Planfase en betrekken achterban 

a. Aanmelding bij de landelijke Campagne Fairtrade Gemeente (is gebeurd); 
b. Opstellen van de eerste versie van het plan van aanpak, zo dat het gepresenteerd kan 

worden aan de gemeente Bunnik en aan de betrokken organisaties. Het plan moet voor 
betrokkenen de verwachte inzet duidelijk maken. Het plan wordt opgesteld door de 
stuurgroep en wordt voorgelegd aan het platform; 
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c. Het goed geïnformeerd raken van het platform door middel van deelname aan landelijke 
informatiebijeenkomsten en door informatie op een aantal websites over fairtrade (zoals: 
www.fairtradegemeenten.nl). We laten ons adviseren door COS Utrecht en we reserveren 
een deel van de platformbijeenkomsten voor kennisverwerving en discussie; 

d. Het ontwerpen van een logo; 
e. Het opzetten van een eigen website; 

f. Het versterken van het platform door uitnodigingen aan het bedrijfsleven, scholen, en 
verenigingen; 

g. Het opstellen van een begroting voor de campagne, in iedere geval voor de eerste fase, 
waarin opgenomen: vergaderkosten, reiskosten ivm deelname aan landelijke 
bijeenkomsten, scholingskosten, campagnemateriaal, kosten logo en website. Het 
aanstellen van een penningmeester in de stuurgroep. 

4.1.2 Betrekkingen met de gemeente Bunnik.  
a. Er is al regelmatig contact met de gemeente, door B&W in de persoon van de 

burgemeester en de wethouder, waaronder de fairtrade campagne valt; 
b. Het platform gaat de gemeente Bunnik vragen om de volgende stappen te zetten: 

b1. De gemeente Bunnik ondersteunt het plan formeel en zegt daarmee het volgende toe: 
- één van de leden van B&W wordt portefeuillehouder waar het 

onderwerp fairtrade in past (is gebeurd); 

- de gemeente wil fairtrade gemeente worden; 
- de initiatiefgroep wordt financieel ondersteund. 

 
b2. De gemeente zet zich in om voor het eind van de campagneperiode te voldoen aan de 

volgende criteria: 
- een aantoonbaar raadsbesluit of collegeprogramma waarin de keuze 

voor fairtrade door de gemeente wordt ondersteund; 

- in het gemeentehuis worden eerlijke producten gebruikt en er wordt 
duurzaam ingekocht. 

4.1.3 betrekken van eigen achterban 

Het doel is het verkrijgen van brede steun voor het initiatief en het mobiliseren van 
deelnemers aan de komende campagnes. We formuleren onze verwachtingen en vragen 
om steun voor het initiatief en om concrete oproepen voor hulp bij de komende campagnes 

en andere publiciteit rondom de actie. 
4.1.4 voorbereiding nulmeting en promotiecampagne 
 a. introductiebrieven ontwerpen voor winkeliers en horeca;  
 b. folders maken voor de specifieke doelgroepen; 
 c. folder maken voor de consumenten;  
 d. te verwachten veelgestelde (lastige) vragen van antwoorden voorzien. 
 

 
4.2 De uitvoeringsfase (oktober 2010 – juni 2011) 
4.2.1 De nulmeting aanpak: in oktober /november/ december  2010 

Het organiseren van een nulmeting waarop we een quick scan uitvoeren bij de 
supermarkten, horeca gelegenheden, kantines op scholen, kerken, kledingwinkels etc. 

Doel van de meting is het bepalen waar we aan het begin van de promotiecampagne staan. 
Het geeft inzicht in de sectoren waaraan de promotiecampagne de meeste aandacht moet 

besteden. 
Daarnaast willen we door inzet van allerlei betrokkenen het draagvlak voor de campagne 
vergroten. Het is in zekere zin al een begin van de promotiecampagne. 

4.2.2 Promotiecampagne (november 2010 – juni 2011) 
a. Het doel van de promotiecampagne is het verwerven van bekendheid voor de 

Fairtrade Campagne in Bunnik.  

b. Er zullen verschillende promotieactiviteiten worden georganiseerd: 
- Presentaties op markten; 
- Bezoeken aan de verschillende doelgroepen; 
- Publicaties in lokale pers en verenigingsblaadjes; 
- De landelijke Fairtradeweek vindt plaats van 21 t/m 30-10-2010. 

4.2.3 MVO bijeenkomst organiseren 
 

 
 
 
 
 
 



Gemeente Bunnik                                                                                    Aanvraag titel Fairtrade Gemeente 

 

 45 

 

 

4.3 Resultaatfase (juni 2011 – december 2011) 
4.3.1 Organiseren eindmeting 
        Wat heeft de campagne opgeleverd? 
4.3.2 Schrijven vervolgplan 
        Nog te definiëren. 
4.3.3 afsluitend evenement 

        Nog te definiëren. Overwogen moet worden om het afsluitende evenement dat   
        gehouden zal worden na toekenning van de titel Fairtrade Gemeente, in de  
         Fairtradeweek 2011 te doen plaatsvinden.  
 
 

 
Platform Bunnik Fairtrade 
Sam Korteweg, secretaris Stuurgroep 

Hoefijzerlaan 39, 3981 GL Bunnik 
Tel:   030 – 6571890 Mail: s.korteweg@casema.nl 
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Bijlage 3. Communicatieplan 
 

 

Communicatieplan Campagne Bunnik Fairtrade 
 
Januari 2011 
 

 
 

Dit communicatieplan beschrijft de campagne Bunnik Fairtrade tot en met eind 2011.  
 
 

1. Bunnik Fairtrade Gemeente 
 
De gemeente Bunnik heeft de ambitie om eind 2011 erkend te worden als Fairtrade gemeente. De 

erkenning is geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het om het bewerkstelligen van een blijvende 
aandacht voor het bevorderen van eerlijke handel en eerlijke producten. 
De organisatie van de campagne is in handen van het Platform Bunnik Fairtrade, dat een 
stuurgroep heeft ingesteld om leiding te geven aan de campagne. Voor het uitvoeren van gerichte 
activiteiten of voor het verzamelen van informatie zijn werkgroepen ingesteld.  
De werkgroep Communicatie en publiciteit is verantwoordelijk voor de publiciteit naar buiten en 
ondersteunt de overige werkgroepen bij het redigeren en vormgeven van publicaties zoals brieven 

en folders. 
Het platform bestaat uit ongeveer 30 leden die op persoonlijke titel deelnemen. Zowel 
belangstellende individuen als mensen uit verschillende geledingen van de Bunnikse samenleving. 
 
Doelstellingen  
De communicatie van de campagne Bunnik Fairtrade heeft de volgende doelstellingen: 

- Inwoners, winkels, horeca, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente 

Bunnik informeren over fairtrade en de campagne Bunnik Fairtrade; 
- Inwoners van de gemeente Bunnik en maatschappelijke organisaties stimuleren om meer 

fairtrade producten te kopen; 
- Winkeliers en bedrijven stimuleren om meer fairtrade producten in hun assortiment op te 

nemen.  
 
 

2. Campagne Bunnik Fairtrade   
 
Voorgeschiedenis 
De jaarlijkse bijeenkomst van de Coalitie voor de Mensenrechten die in september 2009 
plaatsvond, had als thema “Voedsel voor iedereen”. Tijdens die bijeenkomst werd een oproep 
gedaan om ook van Bunnik een Fairtrade gemeente te maken. De burgemeester liet blijken graag 

mee te werken aan een goed initiatief. Midden november 2009 nam de gemeenteraad van Bunnik 
unaniem een motie aan om Millenniumgemeente te worden. Hierna ontstond het Platform Bunnik 
Fairtrade. Het platform stelde voor om vanuit het particulier initiatief uitwerking te geven aan de 
Millenniummotie door een campagne te starten om Fairtrade gemeente te worden. 
In het eerste halfjaar van 2010 werden door het platform werkgroepen ingesteld en werden er 
voorbereidingen getroffen om de zogenaamde nulmeting uit te voeren. Deze meting is nodig om in 
de loop van de campagne te kunnen vaststellen of Bunnik gaat voldoen aan de landelijk gestelde 

criteria. Ook werd een Plan van Aanpak opgesteld, dat tijdens een bijeenkomst op 25 oktober 2010 
in het gemeentehuis van Bunnik werd aangeboden aan wethouder Yvonne Hoogendijk. Van de 
bijeenkomst werd uitgebreid verslag gedaan in de lokale pers. 
Na de bijeenkomst van 25 oktober gingen drie werkgroepen aan de slag om de nulmeting uit te 
voeren. De eerste werkgroep richt zich op de winkels en horeca, de tweede op de bedrijven en de 
derde op de maatschappelijke organisaties. 

 
Toekomst 

Voor het jaar 2011 zijn een aantal campagnemomenten voorzien: 
 

- Een manifestatie in april of mei om de campagne extra aandacht te geven; 
 

- Een eindafsluiting van de campagne eind 2011, wanneer de gemeente Bunnik aan de 

landelijke criteria heeft voldaan en de titel Fairtrade Gemeente heeft gekregen; 
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- Tussentijdse publicaties in de lokale pers wanneer daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld bij 
het bereiken van deelcriteria. 

 

Na het jaar 2011 zullen activiteiten ontplooid worden om fairtrade en Bunnik Fairtrade onder de 
aandacht te houden van het publiek en de media. Het Plan van Aanpak voorziet in het schrijven 
van een vervolgplan, waarin ook communicatie een rol zal spelen.  

 

3. Inzet communicatiemiddelen 
 
Huisstijl 
Het Platform hanteert een eenvoudige huisstijl, waarbij het logo van publicaties is geïnspireerd op 
het logo van de gemeente Bunnik.  
 

Website 
Een eigen website www.bunnikfairtrade.nl is begin 2011 gelanceerd. Er zal naar gestreefd worden 
links te plaatsen op de website van de gemeente Bunnik en op websites van organisaties die de 

campagne ondersteunen.  
 
Informatieset 
Voor de bezoeken aan winkels en andere bedrijven is een informatieset over de campagne 
samengesteld met alle informatie over fairtrade, fairtrade producten en leveranciers en over de 
campagne. 
 

Raamstickers 
Winkels en bedrijven die fairtrade producten verkopen c.q. gebruiken ontvangen een  
raamsticker met  
de tekst „Wij verkopen fairtrade producten‟, respectievelijk „Wij gebruiken fairtrade producten‟. 
 

Foldering via huis-aan-huisblad 

Overwogen wordt begin 2011 een folder te verspreiden via het lokale weekblad Bunniks Nieuws. 
Het voordeel van deze benadering is dat alle bewoners van de gemeente bereikt worden. 
 
Manifestaties 
De manifestaties van april/mei en eind 2011 zullen worden ondersteund met de inzet van 
communicatiemiddelen, zowel vooraf als achteraf. 
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Bijlage 4.  Campagnebrief voor winkels en horeca 
 
 

 
Hoefijzerlaan 39  3981 GL Bunnik   030 - 6571890 

 

 

 
Aan de winkeliers en horeca-eigenaren  
van Bunnik, Odijk en Werkhoven 
                                                                                                                     
                                                                                                                        Bunnik,  11 oktober 2010 
 
Geachte heer /mevrouw, 
 
Graag vragen we uw aandacht voor de campagne om van Bunnik een Fairtrade Gemeente  
te maken. Op 25 oktober zal wethouder Yvonne Hoogendijk, onder andere verantwoordelijk 
voor economische zaken, duurzaamheid en fairtrade, het startschot geven voor deze 
campagne. Het is de bedoeling dat  Bunnik vóór 2012  Fairtrade Gemeente wordt.  
 
Zo’n eervolle titel geeft aan dat de gemeente en haar inwoners fairtrade (eerlijke handel) 
een warm hart  toedragen en er ook echt werk van maken. Want iedereen kan meedoen:     
van bedrijven tot het cafe op de hoek, van school tot sportkantine, van supermarkt tot 
speciaalzaak, en niet te vergeten ook de gemeente zelf. 
 
Het betreft een landelijke campagne waarbij een groep burgers samen met de  gemeente 
fairtrade willen bevorderen en daarmee een bijdrage willen leveren aan de armoede-
bestrijding  in de ontwikkelingslanden. In een fairtrade gemeente worden veel fairtrade 
producten aangeboden, gekocht en gebruikt. In de campagne zal ook aandacht worden 
gevraagd voor biologische- en streekproducten. 
 
De gemeente werkt nauw samen met de initiatiefgroep, die inmiddels is uitgebreid tot een 
breed samengesteld platform van mensen uit de kring van ondernemers, kerken, vredes- en 
milieugroepen, politieke partijen en mensen die op persoonlijke titel deelnemen. 
 
Wat is fairtrade? 
Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat  betekent dat de producenten, vooral boeren in de  
ontwikkelingslanden, een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En dat de omstandig-
heden waarin zij werken menswaardig zijn. Dus geen kinderarbeid. Geen extreem lange 
werkdagen.  Met aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.  Door een fairtrade 
product te kopen draag je bij aan de vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed 
hebben dan wij. 
 
Fairtrade is niet nieuw. Europa telt inmiddels ruim 750 fairtradegemeenten, in Nederland 
zijn er momenteel 8 en 59 gemeenten zijn bezig om  deze titel te verwerven.  
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De omzet van fairtrade producten bedraagt in Europa 1,5 miljard euro en er zijn momenteel 
ongeveer 70 maal zoveel fairtrade producten beschikbaar als tien jaar geleden.   
 
Wat doet Bunnik?  
Ook in Bunnik is er duidelijk belangstelling voor fairtrade. In een aantal winkels, met name  
in  de supermarkten, is al een toenemend aanbod van fairtrade producten te koop. Er zijn 
bedrijven en instellingen die bewust fairtrade producten inkopen en gebruiken, en het 
aantal huishoudens in Bunnik dat fairtrade producten koopt lijkt toe te nemen. 
 
Winkels en horeca  
Als onderdeel van de campagne zal in kaart worden gebracht wat er feitelijk aan fairtrade 
producten te koop is (bij winkels) of gebruikt wordt (bij de horeca). We noemden dit de 
Nulmeting, die zichtbaar moet maken wat Bunnik op dit moment aan fairtrade doet. 
 
Met deze winkels en horeca-gelegenheden zullen we in contact treden om duidelijk te 
krijgen om welke producten het gaat en welke ervaring men heeft met de verkoop van deze 
producten. 
  
Daarnaast willen we graag in contact komen met belangstellende ondernemers die nog niet 
met fairtrade werken, maar daar meer over willen weten of overwegen om ook fairtrade 
producten in hun assortiment op te nemen. In dat geval kunnen wij uitgebreide informatie 
geven over de achtergrond van fairtrade, het productenaanbod en de leveranciers.   
 
Om een volledig beeld te krijgen van de stand van zaken verzoeken we u vriendelijk om het 
bijgesloten reactieformulier ingevuld aan ons terug te zenden. Ook wanneer u momenteel 
geen belangstelling heeft voor fairtrade, willen we dat graag weten. 
 
We hopen snel van u te horen. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Platform Bunnik Fairtrade 
 
Sam Korteweg 
 
 
 
 
 
Bijlage:  Reactieformulier en retourenvelop 
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Reactieformulier Campagne Bunnik Fairtrade 
 

 
Naam winkel of horecabedrijf    : 

 
Naam eigenaar of bedrijfsleider : 
 
Telefoonnummer                          : 

 
Mailadres                                       : 
 

 
 

1. Verkoopt of gebruikt uw bedrijf fairtrade producten ?                        JA    /    NEE 
 

2. Heeft u belangstelling om  fairtrade producten te                                JA    /    NEE 
             gaan verkopen of gebruiken ?                                                                              
 

3. Wilt u nader worden geïnformeerd over fairtrade en                          JA    /    NEE 
             de producten die in uw assortiment opgenomen zouden  
             kunnen worden ?                                                                                          
 
      4.    Heeft u op dit moment geen belangstelling voor fairtrade ?              JA    /    NEE 
 

5. Onderstaand kunt u uw antwoord(en) toelichten of  opmerkingen  
      maken: 
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Bijlage 5.  Rapport Nulmeting 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rapportage  Nulmeting                    
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
 

                                                                      

 

 

 
 

21  Februari 2011 
_____________________________________________ 
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Inleiding 
 
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de nulmeting, die is uitgevoerd door vijf 
werkgroepen van Platform Bunnik Fairtrade in de periode eind november 2010 tot eind januari 
2011. 

Ongeveer 15 leden van de werkgroepen Gemeentelijke Organisatie, Winkels en Horeca, 
Maatschappelijke Organisaties, Bedrijven en MVO en Communicatie en Publiciteit, hebben de 
meting voor hun rekening genomen. 
 
De nulmeting moet duidelijk maken in hoeverre Bunnik al voldoet aan de criteria om fairtrade 
gemeente te worden. Tegelijk wordt daarmee duidelijk welke activiteiten nog nodig zijn en hoeveel 
tijd daar mee gemoeid zal zijn. Het Plan van Aanpak zal op basis van de verkregen gegevens 

zonodig worden bijgesteld. 

 
De opzet van deze rapportage is eenvoudig gehouden. Per criterium zal worden aangegeven wat al  
is gerealiseerd, wat nog in behandeling is en wat nog moet worden opgepakt. Per criterium zal de 
stand van zaken worden samengevat en zal een verwachting worden geformuleerd over de 
uiteindelijke slaagkans. 
 

 
Criterium 1: de lokale werkgroep 
 

 

 

                     Criterium 

 

 

Ja/nee 

 

            Toelichting 

 

De werkgroep heeft een projectplan 
ontwikkeld voor de campagne. 
 

 

  ja 

 

 
De gemeente neemt zitting in of steunt de 
werkgroep. 

 

 
  ja 
 

 

 
De werkgroep heeft contact met de lokale 
Wereldwinkel. 

 
  ja 

 
Bunnik heeft geen Wereldwinkel, maar wel 
een Voedselgroep die al ruim 25 jaar op de 
markt staat met uitsluitend fairtrade 
producten (het hele assortiment van 
Fairtrade Original) en die ook verkoopt aan 
kerken en maatschappelijke organisaties. 

 

 
De werkgroep heeft lokaal een Fairtrade-
meting uitgevoerd. 
 

 
  ja 

 

 

 
Samenvatting 
Aan de criteria voor de lokale werkgroep wordt voor 100% voldaan, er vanuit gaande dat de 

Voedselgroep Bunnik geaccepteerd wordt als „vervanging‟ voor de wereldwinkel of fairtradewinkel. 
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Criterium 2: het gemeentebestuur 
 

 

 

                   Criterium 

 

 

Ja /nee 

 

             Toelichting 

 
Er is een raadsbesluit vastgesteld /motie door 
de raad aangenomen waarin dit is vastgelegd 
 

 
nee 

 
 

 
60% van het totale volume van de door de 

gemeente aangeschafte koffie en thee draagt 
het Max Havelaar Keurmerk (of 
vergelijkbaar*). 
 

 
 

nee 

 
 

 
De gemeente heeft voor deze producten een 

traject richting 100% Fairtrade gecertificeerd 
(Max Havelaar of vergelijkbaar) binnen 5 
jaar. 
 

 
 

nee 

 
 

 

In de gemeentelijke instellingen en/of 
kantines worden minstens 4 verschillende 
producten met een fairtrade keurmerk 
(Fairtrade gecertificeerd (Max Havelaar of 

vergelijkbaar) aangeboden. 
 

 

 
 nee 

 

 

 
In het aanbestedingsbeleid van de gemeente 
zijn de normen van fairtrade (FLO/WFTO) 
opgenomen. Dit is terug te vinden in de 
preselectie documenten en het bestek van de 
relevante aanbestedingen als catering en 

bedrijfskleding. 
 

 
 
 
nee 

 

 
Promotie uitingen in eigen 
communicatiekanalen van de gemeente: 
onder de burgers en de eigen ambtenarij.  

 

 
 

nee 

 

 
De gemeente faciliteert de campagne 
(financieel en/of praktisch). 
 

 
ja 

. 

 

Samenvatting 
De formele steun van de gemeente voor de campagne is nog in discussie. Informeel is die steun al 
bij enkele gelegenheden kenbaar gemaakt. Zeer recent is er een contactpersoon van de gemeente 
aangewezen. Over de inzet van de gemeente en daarmee de haalbaarheid van criterium 2 is op dit 

moment nog niets met zekerheid te zeggen. 
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Criterium 3 
Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in winkels en horeca 
  

 

Nr. 

 

 

     Branche 

 

Aantal 

    in 

Bunnik 

 

 Aantal  

vereist       

 

      Criterium 
       (minimaal) 

 

Score + 

toelichting 

 

 

1 

 

 
Supermarkten 
 
 
 
 

 

 
   5 

 
   3 

 
2 x versproducten 
4 x producten uit het  
     koffie- en theeschap 
4 x kruidenierswaren 
 

 

2  (AH en Bio Goed  

           Natuurvoeding)  
Er zijn nog 2 super-
markten ( Jumbo en 
Boni) die 1 vers-product 
te kort komen maar 
verder de eisen 
ruimschoots overtreffen. 
 

 

2 

 

 

Giftshop en 
Huish. zaken 
 

 

   5 

 

   2 

 
4 verschillende fairtrade   
   producten 

 

1   (Hema) 
 

 

3 

 
 

 
Wereldwinkel of 
fairtrade winkel 

 
 
 
 

 
   0 

 
  1 

 
60 % omzet ft producten 

 

1   (Voedselgroep) 
Bij afwezigheid van een 
Wereldwinkel wordt hier 
de Voedselgroep 
opgevoerd, die wekelijks 
op de markt staat met 
uitsluitende ft producten  
(het hele assortiment 
van Fairtrade Original). 
 

 
4 

 

 
Vrije tijd en 
recreatie 

 

 
   2 

 
   1 

 
2 verschillende fairtrade  
   producten 

 

0 

 
5 

 

 
Horeca 
 
 

 
  24 

 
   2 

 
Café: 2 x ft dranken 
Rest: 2 x ft ingrediënten  

         en 2 x tf dranken 
 

 

2 (Brothers Events 

en Brasserie Maxim’s) 
Brothers = Café in de 

evenementenhal voor 
concerten en disco-

avonden. 
 

 
6 

 

 
Overige branches 

 
  21 

 
   1 

 
2 verschillende fairtrade  
   producten 

 

0 
 

 

Samenvatting 
Alle 57 winkels en horeca-zaken zijn schriftelijk geïnformeerd over fairtrade en de lokale 
campagne. Daarbij werd een vragenlijst meegestuurd waarop aangegeven kon worden of men 
fairtrade producten verkocht of gebruikte, en zo niet, of men geïnteresseerd was in fairtrade en  
aan de campagne wilde meedoen. We kregen 18 reacties en hebben vervolgens 30 zaken 
persoonlijk bezocht.  

Op dit moment voldoen 6 winkels aan de eisen en zijn we nog in gesprek met 15 andere winkels en 
horeca-bedrijven. Ook zijn er 4 winkels die volgens de oude criteria voldaan zouden hebben bij de 
categorie Overige Branches vanwege hun scores op de keurmerken FSC en MSC, maar nu alleen 
mogelijk nog een rol kunnen spelen bij Criterium 6 (optie 1).  De verwachting is dat we in de 

meeste categorieën uiteindelijk aan de eisen kunnen voldoen. Alleen is het twijfelachtig of we nog 
een tweede winkel in de categorie Giftshops en huishoudzaken kunnen overtuigen om aan de 
campagne mee te doen en fairtrade producten te gaan verkopen. 
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Criterium 4: kennis over en gebruik van fairtrade bij bedrijven en 
maatschappelijke organisaties groeit 

 

 
I. Bedrijven 
 

 

   Branche 

 

 

 

Aantal 
    in 
Bunnik 

 

Aantal  

vereist       

 

       Criterium 
         (minimaal) 

 

Score + toelichting 

 

 
 
  Bedrijven 

 

 

 

 

 

 

  650 

 

 

   2 

 

                   

 
 
- Kopen eerlijke producten in. 
- Gebruiken  ft koffie en thee. 
- Geven aan dat ze ft   
  producten gebruiken (via  
  website of bedrijfsblad). 

 

0 
De bezoeken aan bedrijven zijn 
nog niet afgerond. Wel is al 
duidelijk dat een aantal bedrijven 
willen deelnemen aan de 
campagne en al aan 1 of 2 van 
de subcriteria voldoen. 

               

 

Samenvatting 
Van de 650 bedrijven in Bunnik zijn er 106 benaderd en inmiddels 10 bezocht. Op korte termijn 
zullen er nog een aantal bezoeken volgen. De verwachting is dat 4 bedrijven aan de eisen zullen 
gaan voldoen; ze voldoen nu al aan 2 van de 3 subcriteria en willen graag een volwaardige score 
halen. Van 3 andere bedrijven is het waarschijnlijk dat ze gaan voldoen en 2 bedrijven kunnen 
misschien aan de eisen gaan voldoen. 

 

 
 

II. Maatschappelijke organisaties 
 
 

   Branche 

 

 

 

Aantal 
    in 
Bunnik 
 

 

Aantal  

vereist       

 

       Criterium 
         (minimaal) 

 

Score + toelichting 

 

 
 
  Maatsch. 
Organisaties 

 

 

  105 

 

 

    4  

 

                   

 
- Kopen eerlijke producten 
in. 
- Gebruiken  ft koffie en 
thee. 
- Geven aan dat ze ft   
  producten gebruiken (via  
  website of bedrijfsblad). 
 

 

 

6  Zie onder         

 

 

 
 1. Onderwijs 

 

   16 

 

    - 

  

1 De Cammingaschool in 

Bunnik 
 

 

2. Kerken 

 

    9 

 

    - 

  

5  In Odijk voldoen 2 kerken 

aan de eisen: Het Witte Kerkje  

en de Heilige Nicolaas kerk.  
In Bunnik 2: De Gaarde en de 
Oude Dorpskerk. In Werkhoven: 
Gods Priorij. 
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3.Verenigingen 
   (cultuur, sport  
     en recreatie) 
 

 
 

    15 

 
 

    - 

  
 

0  

 

4. Overige  

    organisaties    
 

 

   65 

 

    - 

  

0  

 
 

Samenvatting 

Van de 105 maatschappelijke organisaties zijn er 45 benaderd en 18 bezocht. Tot nu toe is er 

vooral met scholen en kerken gecommuniceerd. Van de kerken voldoen er 5 en van  

de scholen voldoet er 1 aan het criterium. Mogelijk komen er nog een paar kerken bij; 

vrijwel zeker zetten de meeste scholen zich in om aan de criteria te beantwoorden.  

Van de 9 benaderde scholen nemen er 7 het Fairtrade lespakket op in het lesprogramma 

„burgerschap en integratie‟. De bibliotheek, de Muziekschool De Kromme Rijn en het 

Instituut voor Fysiotherapie onderzoeken of zij voor het einde van 2011 aan de criteria 

kunnen voldoen. 

 

 
Criterium 5: Media-aandacht 
________________________________________________________________________________ 
 
De lokale werkgroep organiseert een evenement en ontwikkelt een strategie om de campagne 
lang in het nieuws te houden. 
 
 

                 

                   Criterium 

 

 

Ja/nee 

 

                Toelichting 

 

Er is een knipselmap met een verzameling van 
artikelen of bijdragen aan radio of televisie 
(minimaal 6). 
 

 

   
   nee 

 

 
Er is een Communicatieplan. 

 

 
   ja 

 

 

 
Het publiciteitsevenement heeft plaats-

gevonden. 

  
   nee 

 
 

 

De eigen gemeente-pagina op de website 
www.fairtradegemeenten.nl  is altijd up-to-
date, en inwoners en media worden erop 
gewezen dat hierop informatie is te vinden 
over winkels, horeca en bedrijven die 
meedoen aan de campagne. 
 

 

   
   ja 

 

De informatie over winkels, horeca en 
bedrijven die meedoen aan de 
campagne wordt niet op 
www.fairtradegemeenten.nl  vermeld. 
Deze informatie is te vinden op de 
eigen website www.bunnikfairtrade.nl  

 
Samenvatting 
Voor het jaar 2011 zijn een aantal campagnemomenten voorzien: 

 
- Een manifestatie in april of mei om de campagne extra aandacht te geven; 

- Een eindafsluiting van de campagne eind 2011, wanneer de gemeente Bunnik aan de 
landelijke criteria heeft voldaan en de titel Fairtrade Gemeente heeft gekregen; 

- Tussentijdse publicaties in de lokale pers wanneer daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld bij 
het bereiken van deelcriteria. 

 

 

http://www.fairtradegemeenten.nl/
http://www.fairtradegemeenten.nl/


Gemeente Bunnik                                                                                    Aanvraag titel Fairtrade Gemeente 

 

 57 

 

 

Na het jaar 2011 zullen activiteiten ontplooid worden om fairtrade en Bunnik Fairtrade onder de 
aandacht te houden van het publiek en de media. Het Plan van Aanpak voorziet in het schrijven 
van een vervolgplan, waarin ook communicatie een rol zal spelen.  
 

 
Criterium 6: MVO 

_________________________________________________________  
 
Om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een keuze gemaakt uit de mogelijkheden in 
de handleiding of er wordt een vergelijkbaar initiatief gestart. Op deze manier vraagt de 
werkgroep aandacht voor het onderwerp MVO en moedigt het lokale bedrijfsleven aan hieraan 
te werken. 
  

 
 
Bunnik Fairtrade heeft gekozen voor Optie 1. 
 
Optie 1: Winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen bestrijden  
 
 
 

 

   Branche 

 

 

 

Aantal 
    in 
Bunnik 

 

Aantal  

vereist       

 

       Criterium 
         (minimaal) 

 

Score + toelichting 

 

 
 
  Winkels 

 

 

 

 
Onbekend  

 

 

    2 

 

                   

 

 
Minimaal 2 producten met een 
MSC- of FSC-keurmerk. 
 

 

 

 3  C-Vis, HUBO en 

kantoorboekhandel Van 
Ravenswaay 
 

 

Samenvatting 
Aan criterium 6 (Optie 1) kan worden voldaan. 
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Bijlage 6. Uitnodiging MVO-bijeenkomst 
 

 

 

 

Bunnik, 23 september 2011  

 

BIJEENKOMST MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ 

DRIESSEN FOOD  

 

Eén van de activiteiten die de Campagne Bunnik Fairtrade ontwikkelt, is het besteden van 

aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is één van de stappen die leidt 

tot erkenning als Fairtrade gemeente. 

Christiaan Driessen heeft aangeboden om samen met de Campagne Bunnik Fairtrade een 

bijeenkomst over Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen in zijn bedrijf te houden. 

Christiaan houdt een rondleiding door zijn bedrijf en vertelt daarbij over MVO onder het 

genot van duurzame koffie. 

Vertegenwoordigers van andere bedrijven zullen vertellen over hun ervaringen met MVO en 

duurzaamheid. Tussen de bedrijven door worden hapjes en drankjes gepresenteerd 

(streekproducten, biologische producten en verantwoord geproduceerde vlees- en 

visproducten). 

 

Wij nodigen u van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen. 

Wij nemen telefonisch contact met u op om te vragen of u gebruik zult maken van onze 

uitnodiging. 

 

Datum: maandag 24 oktober 2011 

Tijd:   van 20.00 uur tot 22.00 uur 

Plaats:   Rumpsterweg 17 3981 AK Bunnik 

 

Programma: 

19.30-20.00 uur Ontvangst 

20.00-20.10 uur  Welkom door Jan Baarveld - Campagne Bunnik Fairtrade 

20.10-20.15 uur  Opening door burgemeester Hans Martijn Ostendorp 

20.15-20.45 uur  Rondleiding Christiaan Driessen door zijn bedrijf 

20.45-21.00 uur  Aansluitend of onderweg koffie  

21.00-21.10 uur  Joris Hellevoort: MVO en duurzaamheid in het Utrechts Landschap 

21.10-21.20 uur Lieke Michiels van Kessenich CSO: onderzoek in Bunnik naar MVO 

21.20-21.30 uur Peter Engelhart: MVO en duurzaamheid in drukkerij Libertas 

21.30-22.00 uur Vragen en uitwisseling van ervaringen  

 

Daarna is er gelegenheid om nog wat na te praten. 

 

Christiaan Driessen en Jan Baarveld 

 

Adres: Jan Baarveld, A. v.d. Heuvelstraat 4, 3981 CV  Bunnik, 030-6563249 

J.Baarveld@planet.nl, www.bunnikfairtrade.nl  
 

http://www.bunnikfairtrade.nl/
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DEELNEMERSLIJST/UITGENODIGDEN 

 

Bij het uitnodigingen van bedrijven hebben we een zo breed mogelijk scala van bedrijven in 

de gemeente Bunnik willen bestrijken. 

 

Organisatie: 

Driessen Food    

Campagne Bunnik Fairtrade   

 

Uitgenodigden: 

Burgemeester en wethouder van de  gemeente Bunnik 

 

Bunnikse Handel en Industrie Kring 

Middenstandsvereniging Bunnik 

Middenstandsvereniging Odijk 

Ondernemersvereniging Werkhoven 

 

Albert Heijn 

BAM 

Boekhandel  Van Ravenswaaij    

Bio Goed Natuurvoeding 

Boswachterij Bunnik Utrechts Landschap    

Brothers  

Cofely 

CSC 

CSO  

C-Vis 

Grand Café De Bank 

Hema 

Houthandel van Dam  

Jumbo 

Libertas 

Van Manen 

De Praktijk 

Rabobank 

Rodaen 

Stay Okay 

Theehuis Rhijnauwen  

Tuinderij Amelishof 

De Veldkeuken 

Vroeg  

Vrumona   

Willem en Drees 

 
 


