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thee, peper, kruidnagel, vanille en kaneel. dit zijn vijf van de elf verschillende 
gewassen die ik aantrof op één sri lankaanse boerderij van slechts twee 
hectare groot. wanneer de oogst van één gewas tegenvalt, heeft dit 
boerenbedrijf nog meer dan genoeg om op terug te vallen. weerbaarheid 
door middel van diversiteit, een mooi voorbeeld van innovatief produceren. 
de boerderij is ook nog eens zowel fairtrade als biologisch gecertificeerd.
Piyasema, eigenaar van dit boerenbedrijf, is lid van de small organic farmers 
Association (sofA), een coöperatie van kleine boeren in sri lanka. met 
meer dan 2000 leden en meer dan tien jaar ervaring als fairtrade producent 
is sofA uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. Zo investeert de 
coöperatie al jaren in het kweken en verstrekken van eigen theeplanten aan 
de leden, zodat zij de plantjes niet bij grote kwekers hoeven te kopen tegen 
een te hoge prijs. de individuele boeren zien hierdoor hun opbrengsten 
van het land elk jaar toenemen. daarnaast doet de coöperatie veel sociale 
investeringen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid voor 
vrouwen. een prachtig voorbeeld van hoe een fairtrade coöperatie bijdraagt 
aan productiviteit en sociale ontwikkeling. Boerencoöperaties zoals sofA, 
hebben dit naar eigen inzicht geïnvesteerd, en zelf doen  is precies waar het 
bij fairtrade om draait. in het jaarverslag dat voor u ligt blijkt dat de totale 
fairtrade premie in nederland in 2012 is gestegen naar een bedrag van 
4,8 miljoen euro, een stijging van 48 procent ten opzichte van 2011. die 
stijging is mogelijk gemaakt door de bedrijven die werken met het keurmerk, 
consumenten die het kopen, vrijwilligers die campagne voeren en organisaties 
die ons werk steunen. mede namens Piyasema, dank voor alle inzet!

Peter d’Angremond
directeur Stichting Max Havelaar

“Hoe een fairtrade coÖperatie 
  biJdraagt aan productiviteit”

Peter d’Angremond
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flo-cert
fairtrade international (flo)
de fairtrade koepelorganisatie is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen van de internationale standaarden, voor 
producentenondersteuning en voor beleidsontwikkeling.  
flo is gevestigd in Bonn.
www.fairtrade.net

flo-cert
onafhankelijk orgaan verantwoordelijk voor de certificering 
van boerenorganisaties en plantages.
www.flo-cert.net

nationale fairtrade keurmerk organisaties
stichting max havelaar is in nederland eigenaar van het max 
havelaar keurmerk. Zij geeft het keurmerk uit aan bedrijven 
en controleert of zij zich houden aan de fairtrade criteria. 
daarnaast is stichting max havelaar verantwoordelijk voor 
de promotie van het fairtrade keurmerk. in 23 landen zijn 
zusterorganisaties gevestigd die eenzelfde rol vervullen. 
www.maxhavelaar.nl

Producenten netwerken
de gecertificeerde producenten zijn op drie continenten 
verenigd in producenten netwerken. Zij zijn mede-eigenaar 
van flo en werken aan capaciteitsopbouw en ontwikkeling 
van hun leden. 
www.fairtrade.net
www.fairtradeafrica.net 

organograM
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02 Verslag Van de directie en toekomstVisie

op veel fronten is er in 2012 vooruitgang 
geboekt voor fairtrade in nederland. het 
volume groeit, de marktpenetratie (aantal 
kopende huishoudens) stijgt, de bekendheid 
en het vertrouwen blijven hoog. 
de groei in nederland (maar ook in andere 
landen) leidt tot meer impact voor boeren. Bij 
fairtrade zijn dat vooral de kleine boeren, die 
veelal de zwakste schakel zijn in de keten. 
kleine boeren produceren circa 75 procent 
van het fairtrade volume.

sterke groei
de sterke groei, van 38 procent ten 
opzichte van 2011, vond vooral plaats in de 
productcategorieën die we extra aandacht 
hebben gegeven zoals bananen, koffie 
en sap. dit ingezette beleid werpt dus 
vruchten af. in 2012 bedroeg de waarde 
van de in nederland verkochte fairtrade 
gecertificeerde producten 188 miljoen. een 
groei van 28 procent ten opzichte van 2011. 
deze groei vertaalt zich in een verbreding 
van de fairtrade consumentengroep. 
onderzoeksbureau gfk heeft recent 
vastgesteld dat er inmiddels 4,5 miljoen 
huishoudens zijn die fairtrade producten 
kopen. daarmee komt de marktpenetratie 
uit op 60 procent. in beide gevallen betekent 
dit een groei ten opzichte van 2011. elk jaar 
springen er licentiehouders uit die in het 
bijzonder een motor zijn voor de groei. dit jaar 

waren dat vooral Ben & jerry’s en superunie 
met al haar leden, waaronder Plus, 
deen, coop en spar. het is een belangrijk 
gegeven dat de groei gepaard is gegaan met 
afnemende kosten per volume-eenheid.

fairtrade gaat over 
ontwikkeling van boeren en 
boerenorganisaties
de groeiende omvang en bekendheid van 
fairtrade brengt met zich mee dat er steeds 
meer belangstelling is voor de resultaten die 
fairtrade boekt. dat is toe te juichen. stichting 
max havelaar heeft dan ook de taak om meer 
en meer geïnteresseerden mee te nemen op 
een duurzame ontdekkingsreis en daarin over 
te brengen hoe fairtrade werkt en wat het 
oplevert. 
het is in deze context van ontwikkeling uiterst 
belangrijk om realistische verwachtingen 
te hebben van de verbeteringen die 
fairtrade brengt. want met de certificering 
van een boerenorganisatie zijn helaas niet 
alle uitdagingen in één keer opgelost. er 
is dan vooral een belangrijke eerste stap 
gezet op een langdurig en soms lastig 
ontwikkelingspad. de middelen die boeren in 
een coöperatie als gevolg van fairtrade extra 
tot hun beschikking hebben, zijn afhankelijk 
van de hoeveelheid producten die zij fairtrade 
gecertificeerd verkopen. daarom: hoe meer 
bedrijven voor fairtrade kiezen en hoe meer 

consumenten fairtrade producten kopen, hoe 
groter het effect voor de boeren zal zijn. 

uit vele studies en eigen monitoring is 
bovendien bekend dat behalve de omvang 
van de afzet ook de kracht en professionaliteit 
van de boerenorganisatie veel invloed heeft 
op de resultaten van de boeren. ook de 
interne communicatie (binnen de coöperatie) 
is essentieel.
de boerenorganisaties maken jaarlijks plannen 
met concrete doelen die zij willen bereiken. 
de boeren, de leden van de coöperatie, 
dienen deze plannen goed te keuren. 
Vervolgens wordt er door een onafhankelijke 
controleorganisatie genaamd flo-cert 
vastgesteld of de plannen naar behoren zijn 
uitgevoerd.
ook in 2012 zijn er weer verschillende grote, 
wetenschappelijk opgezette impactstudies 
verricht. deze tonen aan dat fairtrade een 
significante verbetering oplevert voor boeren 
in ontwikkelingslanden. in combinatie met 
een breed opgezet eigen monitoringsysteem 
geven de studies tevens richting aan een 
proces van voortdurende verbetering 
en optimalisatie. stichting max havelaar 
rapporteert in specifieke publicaties en 
evenementen over de impactresultaten.

innovatie
Verschillende innovatieprojecten kenden in 

2012 hun introductie. Zo is in samenwerking 
met solidaridad fairtrade goud gelanceerd.

een nieuw klimaatprogramma, waarin 
stichting max havelaar samenwerkt met 
icco, is in 2012 in een ‘pre-launchfase’ aan 
de licentiehouders gepresenteerd. de reacties 
waren enthousiast. dit programma kan, via de 
creatie van fair-carbon rights, veel impact voor 
fairtrade boeren teweegbrengen.

ondersteuning en activiteiten
in 2012 zijn de fairtrade categorieën op 
verschillende manieren ondersteund. onder 
meer via de jaarlijkse fairtrade week, die 
inmiddels is uitgegroeid tot een begrip. een 
overgrote meerderheid van de supermarkten 
heeft tijdens de fairtrade week in 2012 hun 
fairtrade producten actief onder de aandacht 
gebracht. Bekende merken als Ben & jerry’s, 
fair trade original, tony chocolonely en 
Verkade werkten aan deze promotieweek 
mee, evenals opkomende merken als just 
nuts en fruity king. 
Vrijwilligers zijn en blijven een essentieel 
onderdeel van de fairtrade beweging. 
mede door hun tomeloze inzet kwamen 
er fairtrade gemeentes bij en werden vele 
mooie activiteiten georganiseerd. daarnaast 
waren er in 2012 de campagnes van ngo’s 
die het belang van fairtrade onderstreepten. 
Aansprekend voorbeeld is de ‘Power to the 

fairtrade systeem | Stichting Max Havelaar 05

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2012



fairtrade flower’-campagne van hivos.

Via de campagne fairtrade@work brachten 
we fairtrade onder de aandacht bij bedrijven 
en cateraars. deze campagne werd mede 
mogelijk gemaakt door oxfam novib.

fairbezig.nl
fair trade original, stichting max havelaar en 
de landelijke Vereniging van wereldwinkels 
werken in de campagne fairbezig.nl intensief 
samen om het gebruik van fairtrade 
producten te stimuleren. Via verschillende 
productgerichte campagnes zijn onder meer 
thee, rijst en chocolade onder de aandacht 
van consumenten gebracht. de campagne 
is mogelijk gemaakt door de nationale 
Postcode loterij.

fairtrade internationaal
internationaal zijn er grote stappen 
gezet. misschien wel de belangrijkste is 
de wijziging in de statuten van fairtrade 
international. de invloed (het stemrecht) van 
de producentennetwerken is gelijkgetrokken 
met die van de nationale fairtrade initiatieven. 
deze verandering illustreert het unieke 
karakter van fairtrade; er is geen ander 
keurmerk dat op deze wijze boeren betrekt in 
beleids- en besluitvorming.
een tweede belangrijke ontwikkeling is de 
introductie van het global operational team. 
dit team is gemandateerd door het bestuur 
van fairtrade international en stuurt de 
operationele gang van zaken aan binnen de 

wereldwijde fairtrade beweging.

financieel
stichting max havelaar wil de lopende 
activiteiten op de bestaande categorieën uit 
licentie-inkomsten kunnen betalen. daarin 
zijn we zo goed als geslaagd. innovatieve 
projecten tracht stichting max havelaar uit 
subsidies te dekken. conform de financiële 
strategie heeft het bestuur besloten het 
resultaat toe te voegen aan de reserve. 
het financiële strategie is gebaseerd op zes 
indicatoren.

1) solvabiliteit
om de continuïteit van stichting max havelaar 
te waarborgen, is het nodig dat er reserves 
zijn. het besteedbaar vermogen moet ook in 
mindere tijden hoog genoeg zijn. 
er is geen vaste regel of norm voor een 
verantwoorde hoogte van het vermogen. 
Voor de vaststelling van de norm is een 
inventarisatie gemaakt bij een aantal 
organisaties dan wel voorschrijvende 
instellingen (zoals het cBf). de richtlijn van 
het cBf is maximaal anderhalf keer de kosten 
van de werkorganisatie. Aan deze norm is 
voldaan. 

de salaris- en pensioenkosten van de 
organisatie gelden als referentie voor het 
eigen vermogen. het besteedbaar vermogen 
moet minimaal gelijk zijn aan deze jaarlijkse 
kosten. Volgens deze norm zou het eigen 
vermogen minimaal € 965.000 (2011: 

€ 900.000) moeten zijn. de 
continuïteitsreserve ligt boven deze norm.

2) liquiditeit
Aan het einde van 2012 is stichting max 
havelaar liquide genoeg om aan haar 
verplichtingen te voldoen. tevens staan er 
geen overtollige bedragen op de rekening 
courant. stichting max havelaar kiest ervoor 
haar financiële middelen niet te beleggen in 
risicovolle waardepapieren, zoals aandelen. 
Aan de norm op gebied van veilige belegging 
is voldaan.

3) diversificatie
stichting max havelaar streeft ernaar 
niet te afhankelijk te zijn van bepaalde 
productgroepen of distributiekanalen. het 
aandeel in de licentie-inkomsten van een 
bepaalde productgroep mag niet boven 
de 50 procent van het totaal uitkomen. 
koffie is de grootste productgroep, maar 
blijft onder de norm van 50 procent. nu 
andere productgroepen groeien, daalt 
de afhankelijkheid van koffie. Zo heeft 
de stichting de afhankelijkheid van deze 
productgroep teruggedrongen.

ook op het gebied van distributie is stichting 
max havelaar afhankelijk van een beperkt 
aantal spelers. spreiding van de afzet over 
meerdere producten, supermarkten en out 
of home-gebruik is essentieel om dit risico te 
verdelen. 

4) waardeoverdracHt
het doel van stichting max havelaar is 
de ontwikkeling van boerenorganisaties in 
ontwikkelingslanden. dit kan op veel manieren 
plaatsvinden, met een scala aan relevante 
indicatoren. stabiliteit van inkomsten – ook 
in moeilijke tijden − is een belangrijk middel 
om de ontwikkeling te ondersteunen. 
fairtrade draagt bij aan die stabilisatie via een 
gegarandeerde minimumprijs en de fairtrade 
premie. Als onderdeel van de financiële 
strategie acht stichting max havelaar het 
van groot belang om een doelstelling te 
formuleren die de financiële voordelen 
van boerenorganisaties afzet tegen de 
systeemkosten van max havelaar.
 
de waardeoverdracht is als volgt gedefinieerd: 
fairtrade afzet x (fairtrade minimumprijs + 
fairtrade premie).

in verband met de invloed van de dollarkoers 
op marktprijzen is deze doelstelling niet 
geheel door max havelaar te beïnvloeden. 
de systeemkosten daarentegen zijn 
wel te beïnvloeden. stichting max 
havelaar wil tegen zo laag mogelijke 
systeemkosten de waardeoverdracht aan 
boeren(organisaties) optimaliseren. Als 
definitie van de systeemkosten nemen wij de 
licentiebijdragen. stichting max havelaar stelt 
als norm dat de systeemkosten maximaal 
12,5 procent van de waardeoverdracht 
mogen bedragen. 
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deze norm heeft beperkingen, maar is wel 
een maatstaf die de verhouding weergeeft 
tussen de kosten van max havelaar en 
de financiële voordelen voor de boeren. 
Bovendien is dit een goede indicator om de 
effectiviteit weer te geven van stichting max 
havelaar. het cBf hanteert een norm van 
maximaal 25 procent van de wervingskosten 
om geld te genereren voor projecten. 
stichting max havelaar streeft een betere ratio 
na.
de licentiebijdrage was in 2012 € 2.402.792 
en de waardeoverdracht € 36.500.000. dit is 
7 procent (2011: 8 procent). dat betekent dat 
de norm gehaald is. stichting max havelaar 
wil haar efficiëntie verder verhogen en zal bij 
blijvende groei haar licentiebijdrage verder 
verlagen.

5) plannen, evalueren en 
kostenbeHeersing
kostenbewustzijn en een kritische kijk op 
de uitgaven zijn essentieel voor stichting 
max havelaar. in 2012 gaf de stichting € 
3,6 miljoen uit. de belangrijkste uitgaven 
zijn salarissen/sociale lasten (24 procent), 
Promotie en Publiciteit (42 procent) en 
flo (14 procent of 21 procent van de 
gebruiksrechtvergoeding). 

in 2011 heeft stichting max havelaar een 
strategie opgesteld voor de periode tot 
en met 2015. deze wordt vertaald naar 
jaarplannen, doelstellingen, indicatoren en 
budgets. ieder kwartaal vindt een evaluatie 

plaats, gevolgd door een rapportage aan 
het bestuur. indien nodig wordt het beleid 
bijgesteld.

stichting max havelaar wil in 2013 de 
samenwerking met de zusterorganisaties 
in België en overige landen intensiveren om 
synergievoordelen te behalen.

6) funding
de reguliere activiteiten van stichting max 
havelaar bestaan uit het promoten van 
fairtrade in nederland via het max havelaar-
keurmerk. de kosten hiervan moeten worden 
gedekt uit de gebruiksrechtvergoeding. 
innovatie en uitbreiding (investering in het 
ontwikkelen van nieuwe ketens en nieuwe 
marktvraag) wordt gefinancierd uit andere 
geldstromen (subsidies en bijdragen door 
particulieren en bedrijven).
de normdekking voor de reguliere activiteiten 
is in 2012 gerealiseerd.

in april 2012 heeft het centraal Bureau 
fondsenwerving het cBf-keurmerk 
toegekend aan stichting max havelaar. het 
cBf beoordeelt fondsenwervers op het 
gebied van Bestuur, beleid, fondsenwerving, 
besteding van de middelen en vastlegging en 
verantwoording.

perspectief 2013
de organisaties staat stevig, mede 
dankzij het in 2011 ingezette 
organisatieversterkingstraject. het team van 

stichting max havelaar levert een steeds 
grotere constructieve bijdrage aan de 
internationale organisatie. 
2013 staat volop in het teken van het 25-jarig 
jubileum. tijdens verschillende activiteiten 
staan we stil bij de belangrijke mijlpalen die 
we hebben bereikt. daarnaast kijken we ook 
vooruit. welke uitdagingen liggen er vóór ons 
en aan welke innovaties gaan we werken?
Voor 2013 verwachten we een vertraging 
van de groei. Voor een groot deel is dit het 
gevolg van de economische crisis die de 
consument hard raakt. retailorganisaties 
beschermen hun marktaandeel en zullen 
daarbij niet schuwen om aan te sturen 
op prijsverlagingen. duurzame en eerlijk 
verhandelde producten kunnen daardoor 
in de verdrukking komen. dit ondanks 
het feit dat burgers nog steeds aangeven 
verduurzaming erg belangrijk te vinden. 
stichting max havelaar blijft investeren in 
de ontwikkeling van nieuwe supply chains 
om daarmee nieuwe groepen boeren 
toegang te verschaffen tot de mondiale 
consumentenmarkten. hierbij ligt de focus 
op de productcategorieën bloemen, noten, 
sappen en rijst.
samenwerking met belanghebbenden
samenwerking is in 2013 belangrijker 
dan ooit. die zal dan ook op verschillende 
niveaus plaatsvinden. Binnen fairtrade 
international, om tegen zo laag mogelijke 
kosten te kunnen werken. en met onze 
belangrijke partners in de markt: de 
licentiehouders. Zij zijn het gezicht van het 

product naar de consument. daarnaast is 
er de samenwerking met de overheid en 
met ngo’s die veelal kaderstellend opereren. 
en uiteraard werkt stichting max havelaar 
samen met de producentennetwerken en de 
boerenorganisaties in de ontwikkelingslanden. 

directie stichting max havelaar
Peter d’Angremond
Algemeen directeur
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03 Bestuur stichting max haVelaar

natasJa van der berg
• Directeur Tertium
• Lid Raad van Toezicht Hivos Triodos Fonds

Marilou van golstein-brouwers
penningmeester
• Directeur Triodos Investment  
   managementBV.
• Chair of the Board of SBI Ltd.
• Member of the Board of Directors of Triodos  
   sicav ii, triodos sustainable trade fund en  
   triodos renewable energy for development  
   fund
• Chair PRI Steering Committee Principles for  
   investors in inclusive finance
• Raad van Advies Women in Financial  
   services
• Member of the Board of Directors of the  
   global impact investing network 

Henk van de kolk
• Voorzitter FNV Bondgenoten
• Member of the Board (Treasurer) of the Fair  
   wear foundation
• Bestuurslid FNV Mondiaal 
• Member Steering and Executive Committee  
   industriAll european trade union
• Member of the Executive Committee of  
   industriAll global
• Raadslid Sociaal Economische Raad

cees Manten
• Directeur van ACR bv. (Adviescentrum  
   commerciële retailzaken).
• Als adviseur opererend binnen diverse  
   directie- en managementteams van  
   foodproducenten
• Voorzitter van de inkooporganisatie  
   supertrade binnen de foodservices  
   branche
• Lid van verschillende Raden van Advies
• Voorzitter van de politieke partij  
   dorpsbelang te eemnes
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tineke baHlMann
Voorzitter 
• Voorzitter Commissariaat voor de Media (tot 1 september 2012)
• Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht
• Commissaris ING
• Commissaris Nedap
• Lid Raad van Toezicht Stedin
• Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
• Bestuurslid MVO Nederland
• Bestuurslid Managementcentrum VNO-NCW De Baak
• Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam.



04 Verslag Van het Bestuur 2012 

stichting max havelaar is gevestigd te 
utrecht, lucasbolwerk 7 en ingeschreven 
in het handelsregister van de kamer van 
koophandel en fabrieken voor utrecht en 
omstreken onder nummer 41155212.
stichting max havelaar heeft zich ten doel 
gesteld bij te dragen aan de ontwikkeling 
van achtergestelde gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden. dit doet zij door middel 
van het bevorderen van ‘eerlijke handel’: 
het bieden van toegang tot internationale 
handel onder goede voorwaarden voor kleine 
producenten, zodat zij zelf aan een betere 
toekomst kunnen werken.

Het bestuur en de directie
stichting max havelaar heeft een bestuur 
dat bestaat uit vijf personen. Prof. dr. 
tineke Bahlmann zit het bestuur voor. het 
dagelijkse management van stichting max 
havelaar wordt gevoerd door de directeur, 
Peter d’Angremond. hij is tevens onderdeel 
van het global operational team binnen de 
internationale fairtrade koepelorganisatie 
en is voorzitter van de national fairtrade 
organizations.
nieuwe bestuursleden worden voorgedragen 
en door het zittende bestuur benoemd. een 
bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar 
benoemd en kan twee keer worden herkozen.
het bestuur is verantwoordelijk voor het 
besturen en toezicht houden. de operationele 
activiteiten zijn gedelegeerd aan de directeur 

(eindverantwoordelijk) en het team. dit is 
vastgelegd in de statuten, regelementen en 
het directiestatuut.
leden van het Bestuur en de directie 
hebben geen onderlinge relaties in de 
familiesfeer en hebben geen zakelijke relatie 
met de organisatie om iedere vorm van 
belangenverstrengeling uit te sluiten.

bestuursbeleid
het bestuur vergadert minimaal vier keer 
per jaar in aanwezigheid van de directie. 
Belangrijkste onderwerpen zijn:
• strategiebepaling en jaarplan
• financieel beleid en waardeoverdracht naar  
   producenten
• (bij)sturing op KPI’s
• personeel en organisatie
• markt, ontwikkeling en innovatie
Voor elke bestuursvergadering wordt een 
agenda opgesteld en worden besluiten 
genotuleerd.

strategiebepaling en Jaarplan
het jaarplan voor 2012 is eind 2011 
goedgekeurd, inclusief kPi’s op basis 
waarvan per kwartaal werd gerapporteerd 
en (bij)gestuurd. terugkijkend op 2012 is 
vastgesteld dat de gestelde doelen zijn 
gerealiseerd. de ingeslagen koers met focus 
op een beperkt aantal categorieën is verder 
doorgevoerd in 2012 en werpt haar vruchten 
af. 

financieel beleid en 
waardeoverdracHt naar 
producenten
het financieel beleid is op een zestal 
indicatoren gebaseerd, te weten: solvabiliteit, 
liquiditeit, omzetgroei, waardeoverdracht, 
kosten en fondsenwerving
Aan de solvabiliteitsnorm wordt voldaan. 
de liquiditeit is voldoende om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. de 
spreiding van de licentie-inkomsten over 
meerdere licentiehouders voldoet aan 
de vastgestelde normen. hierdoor wordt 
voorkomen dat stichting max havelaar te 
afhankelijk wordt van enkele licentiehouders.
 
de waardeoverdracht geeft aan hoe de 
kosten van de stichting zich verhouden 
tot de waardeoverdracht aan de 
boeren(organisaties). in 2012 is de 
waardeoverdrachtsratio opnieuw verbeterd 
ten opzichte van het voorgaande jaar, dus 
lagere kosten t.o.v. de waardeoverdracht. 
het bestuur houdt een strakke focus op de 
kosten. stichting max havelaar heeft haar 
geld gespreid over rekening-couranten bij 
verschillende banken.

het streven is bestaande 
productcategorieën te financieren uit 
lopende gebruiksrechtvergoedingen. Voor 
de financiering van innovaties en nieuwe 
categorieën worden externe gelden 

aangetrokken. 
in samenwerking met de landelijke 
Vereniging van wereld winkels en fairtrade 
original werkt stichting max havelaar aan 
de meerjarige campagne ‘doorbraak van 
fairtrade in nederland’. deze campagne 
wordt mogelijk gemaakt door de nationale 
Postcode loterij. 

organisatie
in 2012 is het organisatieversterkingstraject 
afgerond. de sfeer in het team is goed. 
er wordt professioneel en resultaatgericht 
gewerkt. 
markt, ontwikkeling en innovatie
het aanbod van fairtrade gecertificeerde 
producten in nederland blijft hard groeien. 
nederland behoort binnen fairtrade 
international tot de sterkste groeiers. ook 
laat nederland in de internationale fairtrade 
context zien deze groei op een uiterst 
kostenefficiënte manier te kunnen realiseren. 
het bestuur bedankt de consumenten en 
vrijwilligers die deze groei mogelijk hebben 
gemaakt.
in de productcategorieën noten, sappen en 
bloemen wordt intensief gewerkt aan supply 
chain-ontwikkeling. daarnaast worden er 
innovatieve programma’s ontwikkeld op 
thema’s als kinderrechten en klimaat. de 
nieuwe ontwikkelingen zullen in de komende 
jaren gaan bijdragen aan de verdere groei van 
fairtrade impact voor boeren.
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vooruitblik
het bestuur heeft er vertrouwen in dat het 
beleid op bestaande investeringscategorieën, 
alsmede de innovaties met betrekking tot het 
klimaat via fair-carbon-rights, zullen bijdragen 
aan aanhoudende groei van fairtrade in 
nederland. tegelijkertijd is het bestuur zich 
er terdege van bewust dat de economische 
omstandigheden buitengewoon lastig zijn. 
er is een toenemende prijsdruk in de retail. 
deze ontwikkeling kan een – tijdelijk − 
drukkend effect hebben op de ontwikkeling 
van de groei.
de geplande activiteiten in het kader van het 
25-jarig jubileum kunnen extra momentum 
bieden waardoor klanten belangrijke stappen 
vooruit kunnen zetten. 
de financiële stabiliteit en de mogelijkheden 
die het beneficiëntschap van de nationale 
Postcode loterij bieden zijn geweldig. het 
bestuur ziet mogelijkheden om strategische 
partnerships met bestaande partners als 
icco en oxfam novib te continueren. 
gezien de concrete activiteiten op 
innovatieve projecten acht het bestuur het 
noodzakelijk om aanvullende partnerships 
aan te gaan.

Voorzitter tineke Bahlmann
Penningmeester 
marilou van golstein-Brouwer
natasja van der Berg
henk van der kolk
cees manten
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2012 was een jaar van hoge grondstoffenprijzen, een jaar waarin 
de minimumprijzen van fairtrade minder relevant waren. Velen 
beweren dat grondstofprijzen structureel op een hoog niveau 
blijven. wereldwijde consumptie stijgt verder, terwijl de productie 
de toenemende vraag niet kan bijhouden, zo verwachten zij. 
klimaatveranderingen versterken deze tendens en leiden tot lagere 
opbrengsten, vooral in landen die toch al niet tot de rijkste ter wereld 
behoren. 
deze gedachtegang leidt tot de conclusie dat de minimumprijs van 
fairtrade/max havelaar achterhaald is. de prijs van grondstoffen 
zou simpelweg niet meer tot onder het niveau van de fairtrade 
minimumprijs terugvallen.
de praktijk is echter anders. de hoge prijzen van bijvoorbeeld 
arabicakoffie in 2011 (gemiddeld 253 dollarcent per pond, met 
perioden tegen de 300 dollarcent) daalden in 2012 sterk. gemiddeld 
kwam de arabicaprijs het afgelopen jaar uit op 178 dollarcent. tegen 
het eind van het jaar lagen de prijzen al onder de 150 dollarcent, 
waardoor de minimumprijs van fairtrade (140 dollarcent) weer volop 
in beeld kwam. de beursprijzen van robustakoffie kwamen zelfs het 
hele jaar al niet meer boven de minimumprijs van fairtrade uit. ook 
de cacaoprijzen bewogen zich het afgelopen jaar weer sterk richting 
de fairtrade minimumprijs van 2000 dollar per ton, terwijl in de jaren 
daarvoor waarden werden bereikt rond 3000 dollar per ton.
Voor een derde belangrijk fairtrade product, bananen, is de 
minimumprijs onafgebroken van eminent belang. omdat bananen in 
de supermarkt een consumententrekker zijn, wordt de prijs ervan zo 
laag mogelijk gehouden. in sommige europese landen blijken bananen 
voortdurend onderdeel van prijsoorlogen tussen supermarkten. de 
minimumprijs van fairtrade vormt dan een garantie voor bananentelers 
tegen de voortdurende neerwaartse prijsdruk.
de boerenpartners van fairtrade melden inderdaad 
dat oogstverwachtingen onzekerder zijn geworden. de 
weersomstandigheden lopen niet meer volgens het patroon dat 
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boeren gewend zijn. regenperioden komen 
heftiger, op verkeerde momenten of blijven 
uit. het weer is zowel minder voorspelbaar 
als extremer. Boeren in ontwikkelingslanden, 
en misschien zelfs nog sterker de boeren 
op wie fairtrade zich vooral richt, hebben 
daar het meest last van. meer dan hun 
collega’s in rijkere landen zijn ze afhankelijk 
van de natuurlijke omstandigheden. met 
hun schaarse middelen kunnen zij zich 
minder goed wapenen tegen onverwachte 
weersomstandigheden. 
juist in die omstandigheden is enige 
zekerheid over inkomsten niet alleen 
welkom maar ook noodzakelijk. dit om de 
bedrijfsvoering enigszins aan de onzekere 
en veranderende omstandigheden 
aan te passen. de minimumprijs van 
fairtrade geeft een stukje zekerheid 
naast enige prijsstabiliteit. tevens geeft 
de zekerheid van de minimumprijs 
boerenorganisaties net dat steuntje in de 
rug om banken te overtuigen een lening 
te verstrekken. daarbij komt de fairtrade 
premie, waardoor boerenorganisaties en 
arbeiders de mogelijkheid hebben extra te 
investeren, bijvoorbeeld in de gevolgen van 
onvoorspelbare oogsten. Voor koffie geldt 
een premie van 20 dollarcent per pond, voor 
cacao 200 dollar per ton cacaobonen en 
voor bananen één dollar per doos van 18 
kilo. Voor alle producten onder het keurmerk 

van fairtrade/max havelaar wordt een 
premie betaald van 10 tot 15 procent van de 
vastgestelde minimumprijs.
stichting max havelaar is zich sterk bewust 
van de problemen die klimaatverandering 
met zich meebrengt. het is begrijpelijk als 
boerenproducenten de export daardoor 
niet meer als eerste prioriteit gaan zien, 
en meer oog hebben voor de eigen 
primaire voedselbehoefte. samen met 
ontwikkelingsorganisatie icco is stichting 
max havelaar het afgelopen jaar daarom een 
klimaatproject gestart. dit project is gericht op 
minder uitstoot van co2 in de productketen. 
in de loop van 2013 zullen hopelijk de eerste 
resultaten zichtbaar zijn.

groei door verkopen  biJ 
retailers
koffie en bananen zijn in volume nog altijd de 
belangrijkste producten voor max havelaar, 
ook internationaal. samen hadden ze in 2012 
in nederland een volumeaandeel van 65 
procent. 

koffie 
in 2012 groeide de verkoop van koffie 
opnieuw met 6 procent, mede dankzij de 
introductie van fairtrade gecertificeerde 
koffie bij de supermarktketens Plus en 
deen. in de zogeheten ‘out of home-markt’ 
(buitenshuismarkt) lanceerde onder andere 

Burger king op schiphol fairtrade ‘fresh 
Beans coffee’ en startte cateraar sAB met het 
fairtrade koffieconcept ‘Pure moments’. 

bananen 
de groei van de verkoop van bananen zette 
ook in 2012 flink door. de productcategorie 
bleef daardoor duidelijk de grootste. in 2012 
is er 21.771.034 kilo bananen verkocht. 
de supermarkten Plus, sPAr (incl. 
Attent), coop, Vomar en emté verkochten 
alleen nog maar fairtrade bananen. dit 
betekent dat het marktaandeel inmiddels 
circa 17 procent is. de bananen komen 
deels van plantages in colombia en deels 
van kleine boerenorganisaties in ecuador, 
Peru en opnieuw colombia. in 2011 is 
een samenwerkingsverband gestart met 
de nederlandse ambassade in colombia, 
importeur fyffes, de colombiaanse exporteur 
uniban en stichting max havelaar om de 
positie van de colombiaanse bananentelers 
verder te versterken. in 2012 waren de 
eerste resultaten daarvan zichtbaar in 
de vorm van de versnelde aanleg van 
drainage en capaciteitsopbouw van de 
boerenorganisaties. ook loopt er een groot 
onderzoek naar de impact van dit public-
private partnership; de resultaten daarvan 
worden verwacht in juni 2013.

fruit
Binnen fairtrade blijft overig fruit helaas 
een moeizame productcategorie. die laat 
in nederland in 2012 dan ook een dalende 
trend zien. ditzelfde beeld is zichtbaar in 
andere landen. in totaal is er 917.071 kilo 
fruit verkocht. Ananassen zijn een positieve 
uitzondering op de dalende trend. deze 
fruitsoort vertegenwoordigt 612.875 kilo 
van het totale fruitvolume. de afzet blijft, in 
tegenstelling tot andere fruitsoorten, wel 
stijgen. Plus verkoopt alleen nog maar 
fairtrade ananassen en heeft dan ook het 
grootste aandeel in de verkoop. ook Albert 
heijn verkoopt fairtrade ananassen, maar hier 
staat de verkoop wat onder druk. 

cacao
in nederland en ook internationaal blijven de 
chocoladeproducten een zeer belangrijke 
en herkenbare categorie binnen fairtrade. in 
2012 steeg het volume in nederland met 12 
procent. eind 2012 heeft de inkooporganisatie 
superunie een zeer grote stap gezet. 
Alle leden hebben voor hun volledige lijn 
huismerkchocoladerepen gekozen om deze 
te voorzien van het fairtrade keurmerk.

suiker 
evenals die van chocola groeide ook de 
afzet van suiker fors, omdat chocola veel 
suiker bevat. Verder nam de verkoop van 
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allerlei andere suikerproducten met suiker 
als belangrijkste fairtrade bestanddeel ook 
toe. koploper daarin was het ijs van Ben & 
jerry’s (ruim 75 procent groei). dit merk heeft 
nu alle ijsvarianten fairtrade gemaakt; de 
varianten die dat al waren, laten een mooie 
groei zien. sinds de commitment van Ben & 
jerry’s om eind 2011 alle smaken om te zetten 
naar fairtrade, is het bedrijf zijn belangrijkste 
ingrediënten (suiker, cacao, koffie, vanille en 
bananen) fairtrade gaan inkopen van kleine 
boerenorganisaties over de hele wereld, 
waardoor ook rietsuikerboeren profiteren.
 
tHee 
de afzet van thee is 13 procent gegroeid. deze 
groei is mede te danken aan de autonome 
groei bij superunie-leden. Zij zijn in 2011 
gestart met het verkopen van fairtrade 
thee onder hun huismerk. de fairbezig 
campagne richtte zich in september 2012 
op de huismerkthee bij superunie, met als 
doel om consumenten op de winkelvloer te 
attenderen op dit uitgebreide assortiment. 
deze campagne heeft de groei gestimuleerd. 
de deelnemende supermarkten waren zeer 
tevreden met de resultaten. in juli 2012 
introduceerde het bedrijf Accent zijn ‘tea of 
life organic’, die rechtstreeks of via diverse 
koffiebranders verkrijgbaar is. dit assortiment 
is bestemd voor horecagelegenheden en 
bedrijven.

vrucHtensappen
ondanks de neerwaartse trend in 

conventionele vruchtensappen op de europese 
markt (bron: Aijn rapport 2012), zien we in 
nederland een positieve ontwikkeling voor 
fairtrade vruchtensappen met een volumegroei 
van maar liefst 18 procent in 2012. een forse 
stijging van fairglobe sinaasappelsap van lidl 
en de distributie-uitbreiding van fruity king’s 
fruitlab smoothies bij de kiosk op de ns-
stations, hebben beide bijgedragen aan de 
volumestijging. 

noten en gedroogd fruit
in 2012 is er een kleine mijlpaal bereikt. dankzij 
een volumestijging van de cashewnoten is het 
totale verkochte volume van noten net boven 
de 100.000 kilo uitgekomen. de verwachting 
voor 2013 is dat er voor fairtrade nieuwe 
subcategorieën als amandelen en walnoten op 
de markt geïntroduceerd kunnen worden. 

bloeMen
Bloemen vormen een vrij jonge categorie 
binnen het fairtrade assortiment in nederland. 
eind 2012 is er meer belangstelling en vraag 
naar fairtrade bloemen ontstaan, zowel 
in nederland als internationaal. door het 
wegvallen van het merendeel van het volume 
van jumbo in 2012, laat de bloemencategorie 
toch een verlies zien van 3 procent. Positief 
punt is dat de supermarktorganisatie Plus 
eind 2012 gestart is met de verkoop van 
fairtrade rozen uit Afrika. 

katoen 
het aantal stuks katoenproducten is gestegen 

in 2012, met dank aan vooral het assortiment 
bad- en bedlinnen, waarvoor groeiende 
interesse is vanuit het bedrijfsleven. we zien 
bijvoorbeeld een groei in het hotelsector, 
waar mövenpick-hotels in juli 2012 voor hun 
nederlandse vestigingen hebben gekozen voor 
fairtrade eco-linnen van womitex. daarnaast 
zijn spaaracties voor fairtrade handdoeken 
populair en in 2012 uitgevoerd door Boni, jan 
linders en total. ook consumentenmerken 
kiezen vaker voor fairtrade.

Zo heeft modemerk expresso in 2012 een
zomercollectie voor dames geïntroduceerd. 
we verwachten dat er in 2013 door een 
nieuwe aanpak op het gebied van katoen meer 
interesse vanuit de mode/ textielbranche zal 
zijn. 
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ProductenHoofdcategorie Producten
Volume kilo/liter

2012                 2011

Alcoholische dranken
Noten en gedroogd fruit
Chocolade en koekjes
Koude dranken
IJs, desserts en cake
Vers fruit en groenten

Warme dranken

Broodbeleg
Rijst, pasta en maaltijden
Kruiden, specerijen
Suiker
Industriele chocolade

totaal ex katoen/
bloemen

Bloemen (bos van 10 stelen)
Textiel (aantal artikelen)

wijn, bier

sappen, frisdrank

bananen
overig
chocolade melk
koffie
thee
jam, honing, chocopasta
rijst

38.236.420 27.486.795

1.107.281
88.442

2.785.012
1.465.194

1.396.633
644.137

1.549.609
13.467.069

349.537
3.736.243

323.070

458.770
8.805

865.028
60.322

558.133

664.280

1.254.552
100.220

3.122.273
1.748.999

1.348.336
1.267.018

2.592.864
21.771.034

370.003
4.052.172

254.311

448.668
8.305

843.563
114.828

637.555

917.073



06 campagnes 2012

fairtrade week 2012
‘maak een verschil met 1x per dag fairtrade.’ 
dat was de oproep tijdens de landelijke 
fairtrade week 2012. tijdens de zesde editie 
van de jaarlijkse campagne werd fairtrade op 
alle mogelijke manieren in de schijnwerpers 
gezet. in ruim 3.000 supermarkten waren 
acties en promoties op de winkelvloer. ruim 2 
miljoen huishoudens ontvingen een actiefolder 
van de fairtrade week. daarin stonden onder 
andere fairtrade aanbiedingen van Albert 
heijn, lidl, c1000 en Plus. Via verschillende 
kanalen – zoals sociale media, radio en 
tv − werden consumenten opgeroepen om 
in ieder geval éénmaal per dag te kiezen 
voor fairtrade, en zo een verschil te maken. 
ook werden in steden uiteenlopende acties 
georganiseerd door werkgroepen van de 
fairtrade gemeenten.

fairtrade geMeente caMpagne
wanneer in een gemeente bovengemiddeld 
veel aandacht wordt besteed aan eerlijke 
handel, verdient die de titel fairtrade 
gemeente. inmiddels bemachtigden 27 
gemeenten deze titel, waaronder ook 
grote steden als utrecht en rotterdam. 80 
gemeenten zijn bezig met het behalen ervan. 
daarnaast zijn er 20 fairtrade kerken, 11 
fairtrade scholen, een fairtrade universiteit 
(Vu), een fairtrade hogeschool (hanze 
hogeschool) en een fairtrade restaurant. 
kortom, we kunnen rustig spreken van een 
campagne op stoom.   

fairbezig.nl
de helft van de nederlanders koopt wel eens 
een fairtrade product, zo blijkt uit onderzoek 
van gfk. hoogste tijd om ook de andere helft 
van nederland over de streep te trekken. dat 
doet stichting max havelaar door te laten zien 
hoe simpel, lekker en leuk fairtrade producten 
zijn. oftewel: hoe eenvoudig het is om ‘fair 
bezig te zijn’. de campagne wordt mogelijk 
gemaakt door de nationale Postcode loterij. 
we werken bovendien nauw samen met de 
bedrijven die fairtrade producten maken. 
want het zijn uiteindelijk de lekkere en mooie 
producten die consumenten stimuleren om te 
kiezen voor fairtrade.  

fairtrade@work
met een deelname van drie landelijke 
cateraars was de campagne fairtrade@
work een groot succes. in ruim 3000 
bedrijfsrestaurants werden fairtrade acties 
georganiseerd en vonden productlanceringen 
plaats. een vakjury bestaande uit martine Zuil 
(hoofdredacteur misset catering) en susanne 
van der Pijl (schuttelaar & Partners), riepen 
cateraar sodexo en energieleverancier eneco 
uit tot winnaars van het gouden dienblad 
2012. een eervolle prijs die jaarlijks wordt 
uitgereikt voor beste promotionele fairtrade 
actie op het werk.   
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puur restaurant week
stichting max havelaar organiseerde 
voor het tweede jaar de Puur restaurant 
week in samenwerking met Puur! uit eten. 
tijdens deze week serveerden restaurants 
in heel nederland een ‘Puur menu’ met 
fairtrade en biologische ingrediënten en 
duurzame vis. het ‘Puurste restaurant van 
nederland’ werd benoemd door een vakjury 
van foodspecialisten als makkie mulder, 
hoofdredacteur van delicious, en chef-kok 
en ondernemer ramon Beuk . deze eer ging 
naar restaurant de Veldkeuken in culemborg.
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7 Jaarrekening 2012
balans Per 31 december 2012 (in euro)

31/12/2012 31/12/2011passiva
reserVes en fondsen

Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve social media
Bestemmingsreserve persreizen
Bestemmingsreserve carbon

totaal reserVes

Fondsen
Bestemmingsfonds

totaal fondsen

kortloPende scHulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Overige nog te betalen bedragen

totaal kortloPende 
scHulden

totaal PassiVa

1.241.022

451.067

25.166
30.000

0
15.000

246.960

0
721.662

2.730.877

1.311.188

451.067

968.622

906.102

521.072

22.554
30.000
15.000

0

670.143

17.400
519.799

2.702.070

973.656

521.072

1.207.342

 tabel 0231/12/2012 31/12/2011activa
materiële Vaste actiVa
Inventaris en verbouwingen

financiële Vaste actiVa
Aandelen Oikocredit

totaal Vaste actiVa

Vlottende actiVa
Debiteuren
Nog te factureren bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen
Liquide middelen

totaal Vlottende actiVa

totaal actiVa

25.166

15.238

700.652

839.272
171.749
978.800

40.404

2.690.473

  2.730.877

22.554

14.942

769.604

721.939
63.358

1.109.673

37.496

2.664.574

2.702.070

 tabel 01
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ReALISATIe 2012 BegROTINg 2012 ReALISATIe 2011 BegROTINg 2013baten
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van Overheden
Rente baten en baten uit beleg-
gingen
gebruiksrechtvergoeding
Vergoedingen en verkopen 
materialen
Bijzondere baten

som der baten

21.929
0

1.201.848
195.806
22.262

2.402.792
78.664

0

3.923.301

0

-70.005 

0

2.612 

282.910

0

9.603 

16.848

0

46.323

-15.000 

2.147.272

334.920 

2.504.650

39.350 

2.193.605

-12.891 

3.226.110

-287.560 

18.722

1.134.096

15.000 

3.627.449

3.655.774

267.527

267.527 

5.000
0

1.293.000
50.000
10.000

2.385.000
50.000

0

3.793.000

0

-323.500 

0

0

260.000

0

1.000 

18.000

0

70.000

0

0

1.223.500

0

4.076.150

4.077.150

-284.150

-284.150 

47.258
0

1.191.848
0

25.976

2.163.502
112.993

0

3.541.577

76.963

-12.640 

9.205

0

261.457

-52.000 

7.140 

17.404

30.000 

158.826

15.000 

17.446

832.062

0

3.549.522

3.574.108

-32.531

-32.531

5.000
0

2.084.550
0

10.000

2.730.000
30.000

0

4.859.550

0

-134.000 

0

0

0

0

3.000 

0

0

1.088.000

0

0

964.000

0

5.278.110

5.281.110

-421.560

-421.560

 tabel 03

besteed aan doelstelling

ICCO Fruit
ICCO Katoen
Fairtrade Week
Fairtrade gemeente
Agentschap NL Biomass
NPL Doorbraak Fairtrade
Keurmerk activiteiten, beheer  
en administratie

subtotaal lasten 
doelstelling

WeRVINg BATeN
Kosten fondswerving

BeheeR eN ADmINISTRATIe
Kosten beheer en administratie

som der lasten

saldo baten en lasten

Resultaatbestemming:
Bestemmingsfonds
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve organisatie 
versterking
Bestemmingsreserve social media
Bestemmingsreserve persreizen
- bestemmingsreserve carbon
Continuïteitsreserve

totaal

lasten

staat Van baten en lasten oVer 2012 (in euro)



WeeK gemeeNTe BIOmASS
NPL

FAIRBeZIg
FAIRTRADe FAIRTRADe KeuRmeRK 

ACTIVITeITeN
BeheeR / 

ADmIN
AgeNTSChAP ReALISATIe

2012
BegROTINg

2012
ReALISATIe

2011baten
baten uit eigen fondswerVing

Baten uit eigen fondswerving

Baten uit gezamenlijke acties

Baten uit acties van derden

Subsidies van Overheden

Rente baten en baten uit beleggingen

gebruiksrechtvergoeding

Vergoedingen en verkopen materialen

Bijzondere baten

som der baten

lasten

Salarissen/Sociale lasten

Pensioenlasten

Overige personeelskosten

Bestuurskosten

huisvestingskosten

Kantoorkosten

Kosten FLO

Controle Keurmerk

Promotie en publiciteit

Internationale activiteiten/productontwikkeling

subtotaal lasten doelstelling

werVing baten

Kosten fondswerving

som der lasten

saldo baten en lasten

0

0

0

11.620

0

5.966

0

12.912

0

54.874

21.929

788.796

21.929

874.168

5.000

929.000

4.023

818.735

0

0

0

1.160

0

570

0

1.291

0

2.366

0

83.694

0

89.081

0

108.650

43.235

83.830

210.000

0

16.848

1.160

0

570

0

1.291

900.000

69.362

75.000

62.841

1.201.848

135.224

1.293.000

130.500

1.191.848

191.189

0

0

0

0

152.541

0

0

0

0

0

43.265

2.151

195.806

2.151

50.000

2.000

0

641

0

0

0

0

0

1.160

0

0

0

399

11.581

0

0

1.291

0

0

32.655

3.060

13.637

0

-10.393

74.347

53.446

514.161

22.262

80.257

78.664

514.161

10.000

71.000

50.000

537.000

25.976

67.723

112.993

509.191

0

0

0

0
282.910

0

0

0

1.748

0

0
0
0

0

0

627

0

0
0

38.191

0

0

1.937

0

0
0
0

0

0

3.740

0

0
1.000.694

0

0

2.402.792

149.494

0

138.063
251.689
82.036

9.603

2.402.792

157.546

0

138.063
1.535.293

120.227

9.603

2.385.000

140.000

0

94.000
1.873.000

191.000

1.000

2.163.502

121.192

0

102.540
1.474.894

197.033

7.140

210.000

282.910

282.910

-72.910

16.848

16.848

16.848

0

164.122

46.323

46.323

117.799

0

18.722

18.722

-18.722

946.292

1.134.096

1.134.096

-187.804

2.586.039

2.147.272

2.156.875

429.164

3.923.301

3.646.171

3.655.774

267.527

3.793.000

4.076.150

4.077.150

-284.150

3.541.577

3.566.968

3.574.108

-32.531

 tabel 04
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WeeK gemeeNTe BIOmASS
FAIRTRADe FAIRTRADe KeuRmeRK 

ACTIVITeITeN
BeheeR / 

ADmIN
AgeNTSChAP ReALISATIe

2012
BegROTINg

2012
ReALISATIe

2011baten
resultaat

ReSuLTAATBeSTemmINg:

bestemmingsfonds

reserve activa bedrijfsvoering

bestemmingsreserve organisatie versterking

bestemmingsreserve social media

bestemmingsreserve persreizen

bestemmingsreserve carbon

continuïteitsreserve

0

-72.910

0

0

117.799

117.799

0

-18.722

-187.804

-187.804

0

429.164

-70.005

267.527

-323.500

-284.150

-12.640

-32.531

0 0 0 00 2.612 2.612 0 0
0 0 0 00 0 0 0 -52.000
0 0 0 00 0 0 0 30.000
0

-72.910

0

0

0

0

0

-18.722

0

0

-15.000

426.552

-15.000

334.920

0

39.350

15.000

12.891
0 0 0 00 15.000 15.000 0 0

-72.910 0 117.799 -18.722-187.804 429.164 267.527 -284.150 -32.531

 tabel 04
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kasstrooMoverzicHt (in euro)

2012 2011

Resultaat boekjaar

Correctie voor afschrijvingen

mutaties werkkapitaal

• Vorderingen

• Kortlopende schulden

-32.531267.527
15.45314.830

-406.439-156.771
540.325-238.721

kasstroom uit 

inVesteringsactiViteiten

Investeringen materiële vaste activa

Correctie voor financiële vaste activa

afname/toename 

geldmiddelen

Liquide middelen aanvang boekjaar

Liquide middelen einde boekjaar

totaal

-14.689
-290

-17.442
-296

101.829-130.873

1.007.8441.109.673

1.109.673978.800

101.829-130.873

kasstroom uit 

oPerationele actiViteiten

 tabel 05

GrondslaGen van de financiële 
verslaGleGGinG
algemeen
de stichting max havelaar, statutair gevestigd aan het 
lucasbolwerk 7 te utrecht, heeft als doel het verbete-
ren van de levensomstandigheden van boeren in ont-
wikkelingslanden. Activiteiten bestaan uit het promoten 
van fairtrade in nederland door middel van het max 
havelaar-keurmerk. de waardering van activa en pas-
siva vindt plaats op basis van historische kosten. tenzij 
bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt ver-
meld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
de nominale waarde. Baten en lasten worden toegere-
kend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

ricHtlijn
de jaarrekening 2012 is opgesteld conform richtlijn 650 
fondsenwervende instellingen van de raad voor de 
jaarverslaglegging.   

omrekening Vreemde Valuta
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de koers die wordt 
vermeld bij het betreffende balanshoofd. transacties in 
vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de 
jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

GrondslaGen van waarderinG 
activa en passiva

materiële Vaste actiVa
de materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve af-
schrijvingen. de afschrijvingen worden gebaseerd op 
de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdende met een even-
tuele residuwaarde. er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming.
 
financiële Vaste actiVa
de financiële vaste activa worden gewaardeerd op de 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
 
Vorderingen
de vorderingen worden bij eerste verwerking opge-
nomen tegen de reële waarde en vervolgens ge-
waardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke 
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid. deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.
de vorderingen worden gewaardeerd op de nominale 
waarde onder aftrek van een voorziening voor mo-
gelijk oninbare vorderingen. deze voorziening wordt 
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bepaald op basis van een individuele beoorde-
ling van de openstaande posten.

reserVes en fondsen
Binnen reserves en fondsen wordt onder-
scheid gemaakt in vrij besteedbaar vermogen 
en vastgelegd vermogen.

Vrij besteedbaar Vermogen
de continuïteitsreserve is een onderdeel van 
het vrij besteedbaar vermogen, waarvan de 
bestedingsmogelijkheid door het bestuur 
wordt bepaald.  

Vastgelegd Vermogen
het bestemmingsfonds is een afgezonderd 
deel van het vastgelegd vermogen, waarvan 
de beperkte bestedingsmogelijkheid door 
derden is bepaald. 
de bestemmingsreserve betreft het deel van 
het eigen vermogen dat is bestemd door het 
bestuur.

kortloPende scHulden
de schulden worden bij eerste verwerking 
opgenomen tegen de reële waarde en vervol-
gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.
de kortlopende schulden hebben een ver-
wachte looptijd van maximaal één jaar.

pensioenen
stichting max havelaar heeft voor haar 
werknemers een pensioenregeling getroffen 
waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd 
zijn op middelloon. deze pensioenregeling is 
ondergebracht bij pensioenverzekeraar Zwit-
serleven. de over het boekjaar verschuldigde 
premies worden als kosten verantwoord. Voor 
per balansdatum nog niet betaalde premies 
wordt een voorziening opgenomen. Aangezien 
deze verplichtingen een kortlopend karakter 
hebben, worden deze gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. de risico’s van loonontwik-
keling, prijsindexatie, beleggingsrendement 
op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden 
tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse 
bijdragen aan de pensioenverzekeraar. deze 
risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de 
balans opgenomen voorziening.
in geval van een tekort bij de pensioenverze-
keraar heeft de max havelaar geen verplich-
ting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
anders dan hogere toekomstige premies.

GrondslaGen voor de 
resultaatbepalinG
baten uit eigen fondsenwerVing
opbrengsten uit donaties, giften en schen-
kingen worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst. nalatenschappen worden opge-

nomen in het boekjaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voor 
zover van toepassing worden de opbrengsten 
verminderd met over de giften en donaties 
geheven belastingen.

baten acties Van derden
deze worden verantwoord in het jaar dat zij 
worden ontvangen, tenzij expliciet anders 
vermeld.

gebruiksrecHtVergoeding
deze wordt jaarlijks door het bestuur vastge-
steld. de vergoeding wordt toegerekend aan 
het jaar waar zij betrekking op heeft.

grondslagen Voor Het oPstellen 
Van Het kasstroomoVerzicHt
het kasstroomoverzicht wordt opgesteld 
volgens de indirecte methode, waarbij het re-
sultaat als uitgangspunt wordt genomen voor 
het bepalen van de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 
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2012 2011

 tabel 07

Nog te ontvangen rente

Nog te ontvangen subsidie (ICCO)

Nog te ontvangen subsidie (Platform Verduurzaming Voeding)

Nog te ontvangen Biomass

Nog te ontvangen overig

Nog te ontvangen FLO (afrekening contributie)

Nog te ontvangen ziektegeld

Nog te ontvangen omzetbelasting

saldo 31 december

€  25.454€    21.966
€           0€    50.000
€           0

€  63.358

€      8.464

€  171.749

€           0
€           0
€           0
€           0
€  37.904

€    11.581
€      8.789
€    37.993
€    17.755
€    15.201

Materiële  vaste  activa
inVentaris en Verbouwingen 

toelicHting oP de balans Per 31 december 2012

investeringen in automatisering worden in 3 
jaar afgeschreven, de overige investeringen 
in 5 jaar. Zie tabel 06.

activa

financiële vaste activa

aandelen oikocredit 
sinds 1996 participeert stichting max ha-
velaar in het aandelenkapitaal van oikocre-
dit. in 2012 zijn uit stockdividend aandelen 
toegevoegd. de doelstellingen van beide 
partijen vertonen veel overeenkomsten. Bo-
vendien worden partners van stichting max 
havelaar ondersteund door oikocredit.   

vlottende activa
debiteuren 
het saldo van de debiteuren is in het eerste 
kwartaal van 2013 grotendeels ontvangen. 
op basis van individuele beoordeling is een 
voorziening getroffen voor dubieuze debi-
teuren van € 19.288 (2011: €22.783).
om het risico op wanbetaling te verkleinen 
is het debiteurenbeheer deels uitbesteed 
aan credifixx.

nog te factureren bedragen
dit betreft het door de licentiehouders 
aan stichting max havelaar verschuldigde 
gebruiksrechtvergoeding over het vierde 
kwartaal 2012. dit is in februari en maart 
2013 gefactureerd aan de licentiehouders. 
Zie tabel 07.

liquide middelen
de liquide middelen staan ter vrije beschik-
king van stichting max havelaar.

inventaris en verbouwingen  tabel 06

2012 2011

Aanschafwaarde 1 januari

Investeringen boekjaar

Aanschafwaarde 31 december

Afschrijvingen per 1 januari

Afschrijvingen boekjaar

Afschrijvingen 31 december

Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde 31 december

€  227.288

€    15.453

€  241.977

€    14.830

€    14.689

€  219.424

€    17.443

€  234.254

€  241.977

€    23.317

€  259.420

€    22.554

€  203.971

€    22.554

€  219.424

€    25.166

VerlooP:

overige nog te ontvangen bedragen
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passiva
reserves en fondsen

coninuïteitsreserVe
Zie tabel 08.
stichting max havelaar kiest als norm 
voor het eigen vermogen, dat de 
continuïteitsreserve minimaal gelijk is 
aan de posten salaris/sociale lasten en 
Pensioenlasten. Zie ook de financiële 
strategie. Volgens deze norm zou het 
eigen vermogen € 965.000 euro moeten 
zijn; hieraan is voldaan. het cBf heeft 
een bovengrens voor de continuïteitsre-
serve vastgesteld: 1,5 maal de kosten 
van de werkorganisatie. ook aan deze 
norm is voldaan.   
 
reserVe actiVa
bedrijfsVoering
dit deel van het eigen vermogen kan 
niet zonder meer worden besteed, om-
dat hiermee de activa voor de bedrijfs-
voering zijn gefinancierd. de stand van 
het reserve is gelijk aan de boekwaarde 
van de materiële vaste activa per 31 
december 2012. Zie tabel 09.

bestemmingsreserVe
in 2011 is een deel van het resultaat 
bestemd voor 2 projecten: social media 
en een persreis naar colombia. het 
socialmediaproject is vertraagd en zal 
in 2013 worden uitgevoerd, de persreis 

heeft in 2012 plaatsgevonden. 
in 2012 is een schenking van Vdu care 
ontvangen van € 15.000. Vdu care 
beheert de nalatenschap van louis 
van duist. de schenking wordt in 2013 
ingezet ter ondersteuning van het team 
ontwikkelingsrelaties.  Zie tabel 10.

bestemmingsfonds
met de stichting icco interkerkelijke 
organisatie voor ontwikkelingssamen-
werking is een strategische samenwer-
kingsovereenkomst aangegaan. icco fi-
nancierde tot en met 2011 de campagne 
om de verkrijgbaarheid te vergroten van 
fruit met het max havelaar-keurmerk, de 
ontwikkeling en introductie van katoen 
en de fairtrade week. Aan het einde van 
de overkomst was het toegekende sub-
sidiebedrag niet volledig besteed. deze 
worden in 2013, in overleg met icco, 
alsnog uitgegeven.   ook van Agent-
schap nl is een subsidie ontvangen (zie 
toelichting bij subsidie) die in voorgaande 
jaren niet volledig besteed is. deze is 
met instemming van Agentschap nl in 
2012 deels besteed en voor een klein 
deel doorgeschoven naar 2013. ook de 
bijdrage van de nPl is in voorgaande 
jaren niet geheel besteed. in 2012 is 
meer uitgegeven dan ontvangen. het 
tekort wordt onttrokken aan het bestem-
mingsfonds. Zie tabel 11.

continuÏteitsreserve

2012 2011

Saldo 1 januari

uit resultaat bestemming

Overgeboekt van Reserve activa bedrijfsvoering

saldo 31 december €   906.102€  1.241.022

€   918.229€     906.102
€    -12.891€     334.920
€          764€                0

VerlooP:

 tabel 08

1 JANuARI
2012

TOeVOegINg
2012

ONTTReKKINg
2012

31 DeCemBeR
2012

ICCO Fruit

Agentschap NL Biomass

NPL Doorbraak Fairtrade

saldo 31 december € 117.799 € 451.067 € 521.072 € -187.804 

0 €   35.000€   35.000 0
€  117.799 € 158.276 €   40.477 0

0 € 257.791 € 445.595 € -187.804 

besteMMingsfonds  tabel 11

2012 2011

Saldo 1 januari

Overgeboekt naar besteedbaar vermogen

uit resultaat bestemming

saldo 31 december

€   23.317€  22.554
€      -764€           0
€            0

€   22.554

€    2.612

€  25.166

reserve activa bedriJfsvoering
Verloop:

 tabel 09

1 JANuARI 
2012

TOeVOegINg 
2012

ONTTReKKINg
2012

31 DeCemBeR
2012

Bestemmingsreserve social media

Bestemmingsreserve persreizen

Bestemmingsreserve ontwikkelingsrelaties

saldo 31 december

€           0 €          0 €  30.000 €  30.000 
€           0  -€ 15.000 €           0€  15.000 
€  15.000 €          0 €   15.000 

€  15.000  -€ 15.000 €  45.000 

€          0

€  45.000 

besteMMingsreserve
Verloop:

 tabel 10
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kortloPende scHulden
crediteuren
in 2011 waren veel van de kosten voor 
promotie en publiciteit geconcentreerd 
rondom de fairtrade week en de 
fairbezig-campagne, die beide in het 4e 
kwartaal plaatsvonden. in 2012 waren de 
activiteiten meer gespreid, waardoor het 
saldo crediteuren gedaald is. 

oVerige nog te betalen be-
dragen 
dit betreft verplichtingen die in 2012 zijn 
aangegaan en die als volgt gespecifi-
ceerd kunnen worden. Zie tabel 12.

niet in de balans  
opGenoMen rechten  
en verplichtinGen
reeds toegekende bijdragen
in 2010 heeft de nationale Postcode 
loterij (nPl) max havelaar aangewezen 
als beneficiënt voor een periode van vijf 
jaar. samen met fair trade original en de 
landelijke Vereniging van wereldwinkels 
is het programma ‘doorbraak fairtrade 
in nederland’ uitgewerkt in de fairbezig-
campagne. tot en met 2014 wordt voor 
de coalitie uitgegaan van € 900.000 per 
jaar. het Biomass-project wordt in 2013 
afgerond. het totale project bedraagt € 
798.274. in 2012 is er € 46.323 uitgege-
ven aan dit project. de afgelopen jaren is 
er in totaal € 491.313 besteed.

nalatenscHaPPen
in 2012 is een schenking van Vdu care 
ontvangen van € 15.000. Vdu care 
beheert de nalatenschap van louis 
van duist. de schenking wordt in 2013 
ingezet ter ondersteuning van het team 
ontwikkelingsrelaties.

HuurVerPlicHtingen
stichting max havelaar huurt een kantoor 
aan het lucas Bolwerk te utrecht. het 
huurcontract eindigt van rechtswege 
op 30 april 2014 met twee optieperio-
des van vijf jaar. een deel van de ruimte 
wordt onderverhuurd. de bruto huurlast 
bedraagt in 2013 op jaarbasis € 72.120. 
in mei 2013 vindt er een huurprijsindexa-
tie plaats.
max havelaar verhuurt een deel van de 
kantoorruimte. tot en met september 
was de huurder export Partners B.V. 
Vanaf 1 november is dit lijn43. de totaal 
te ontvangen huur bedraagt € 13.140. 
het huurcontract met lijn43 eindigt van 
rechtswege op 30 april 2014.

bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie van 
€ 10.709 afgegeven.

toelicHting oP de staat Van 
baten en lasten oVer 2012
doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / baten 
aan doelstelling 111 %

2012 2011

eindejaarsuitkering, opgebouwd vakantiegeld en vrije dagen

Loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremie

marketingfonds

Fairtrade week

Biomass

Doorbraak Fairtrade/Fairbezig

Reservering accountantskosten

max havelaar België gezamenlijke kosten

FLO leden licentiebijdrage 4e kwartaal

Overig

saldo 31 december € 519.799 € 721.662 

€ 140.754 

€   42.515 

€ 260.851 

€  112.644 

€            0

€ 451.451 

€      -187

€   10.000 

€     2.930 

€    - 6.277  

€    17.000 

€            0

€   41.186 

€   14.750 

€     7.000 

€            0

€  109.723 

€     9.000 

€     3.000 

€   25.121 

overige nog te betalen bedragen  tabel 12
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doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 
40 %

fondsenwervingspercentage
kosten eigen fondsenwerving / baten eigen 
fondsenwerving 0,8 %

baten
baten uit eiGen 
fondswervinG

baten uit eigen fondswerVing 
incidenteel worden er giften en donaties ontvan-
gen van particulieren. stichting max havelaar 
draagt uit dat de beste manier om kleine boeren 
en plantagewerkers in ontwikkelingslanden te 
helpen, het kopen van producten met het max 
havelaar-keurmerk is. 
mensen die meer willen doen, kunnen een 
donatie overmaken aan max havelaar. hoewel 
het om een relatief klein bedrag gaat, wil de 
stichting deze donateurs garanderen dat er op 
een verantwoorde manier met deze giften wordt 
omgegaan. 
in 2012 is een schenking van Vdu care ont-
vangen van € 15.000. Vdu care beheert de 
nalatenschap van louis van duist. de schenking 
wordt in 2013 ingezet ter ondersteuning van het 
team ontwikkelingsrelaties.

acties Van derden
de volgende bedragen zijn ontvangen van an-
dere fondsenwervende instellingen. Zie tabel 13.

subsidies Van oVerHeden 
Voor het project Biomass is door Agentschap 
nl in 2010 een subsidie toegekend aan de drie 
participanten in het project: icco, eneco en 
stichting max havelaar. de kosten voor het ge-
hele project bedragen € 798.274. het aandeel 
van max havelaar is € 586.169, waarvan 75 
procent door Agentschap nl wordt gesubsidi-
eerd. een groot deel van deze kosten betreffen 
additionele kosten voor pilots en research. het 
niet-subsidiabele deel van de kosten kan in 
rekening worden gebracht bij icco en eneco, 
zodat de resterende kosten voor stichting max 
havelaar nihil zijn. stichting max havelaar treedt 
richting Agentschap nl op als penvoerder voor 
het project. de voor het project toegekende 
subsidie wordt geheel onder de baten verant-
woord, terwijl de kosten van icco en eneco 
onder de lasten zijn opgenomen.
in 2012 is van Agentschap nl een voorschot 
ontvangen van € 152.541. de totale kosten voor 
dit project waren € 46.323. hiervan is € 11.581 
doorbelast aan icco en eneco. het saldo van 
€ 117.799 is toegevoegd aan het bestemmings-
fonds.

BegROOT ReALISATIe 

Triodos mh Lecture

Nader in te vullen

ICCO algemeen

ICCO Carbon

Oxfam-Novib FT@work 

FT gemeente

NPL

totaal 

€               0€      15.000
€               0
€    200.000
€      25.000

€      16.848

€      60.000

€    900.000

€ 1.201.848

€    100.000
€    200.000
€               0

€      18.000

€      60.000

€    900.000

€ 1.293.000

Project

acties van derden  tabel 13
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baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de rABo bank, 
Asn bank en triodos is in totaal € 22.262 
ontvangen. 
met terugwerkende kracht tot 2010 is een 
deel van de rente toegerekend aan het nPl 
fairbezig-project.

overiGe baten

gebruiksrecHtVergoeding 
zie tabel 14. deze kunnen als volgt per 
product worden gespecificeerd (in euro).

Vergoedingen en VerkooP  
materialen
het gaat hier om doorberekening van 
kosten aan licentiehouders, zusterorganisa-
ties en de bijdragen van de partners in het 
Biomass-project.

BegROOT 2012ReALISATIe 2012PRODuKT ReALISATIe 2011

Warme dranken, koffie

Vers fruit, bananen

Chocolade en koekjes

Warme dranken, thee

Alcoholische dranken

Bloemen

Overig

Subtotaal

Korting

totaal

€     870.390

€     234.222

€     932.218

€     275.324

€     523.537

€     125.471

€     549.452

€       95.405
€     386.368

€  2.784.845

€    -621.343

€  2.163.502

€     850.711

€     127.692

€  3.060.000

€    -675.000

€  2.385.000

€     613.483

€       95.626
€     527.054

€  3.422.108

€ -1.019.316

€  2.402.792

gebruiksrecHtvergoeding  tabel 14
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margo van der Valk is uit dienst getreden als 
coördinator voor het nPl project ‘doorbraak in 
fairtrade’. in 2013 is een externe coördinator 
aangesteld.
de realisatie valt lager uit dan de begroting door-
dat er meer ziektegeld is ontvangen dan begroot 
en de vacatures van jenna heysters en ester 
Pendavingh voor een heel jaar waren begroot.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de 
vaststelling van de beloning volgt max havelaar 
de Adviesregeling Beloning directeuren van 
goede doelen van Vfi en de code wijffels (zie 
www.vfi.nl). 
de directie bestaat uit de heer Peter 
d’Angremond.

oVerige Personeelskosten
tijdens haar zwangerschap is margo van der 
Valk vervangen door een externe kracht.

bezoldiging bestuurders
het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen 
op verzoek een reiskostenvergoeding. 

HuisVestingskosten 
het kantoorpand wordt gehuurd van unitas 
ssr en werd gezamenlijk gebruikt met export 
Partners B.V. de huurkosten zijn iets hoger 
uitgevallen dan begroot. door de wisseling 
van huurders zijn de huurinkomsten iets lager 
uitgevallen.

kantoorkosten
de oorzaak van de overschrijding van de be-
groting zijn hogere kosten voor de accountant, 
uitbesteding van extra taken aan het adminis-
tratiekantoor en het inhuren van een incassobu-
reau om het debiteurenbeheer te verbeteren.

kosten flo 
het ontwikkelen van keurmerkvoorwaarden, 
nieuwe producten en het monitoren van produ-
centen gebeurt centraal vanuit flo, de internati-
onale koepelorganisatie. de bijdrage aan flo is 
21% van de gebruiksrechtvergoeding, terwijl in 
de begroting was uitgegaan van 22%. 

controle keurmerk
hieronder vallen de kosten van de controle-
bezoeken bij licentiehouders, die door control 
union worden uitgevoerd en de registratiekosten 
van het keurmerk. de controlebezoeken waren 
in 2012 te laag begroot. dit omdat ze niet waren 
aangepast aan het gestegen aantal licentie-
houders. Verder is er geïnvesteerd in workflow-
programmatuur en verbetering van de product-
database. deze kosten zijn deels doorberekend 
aan zusterorganisaties.

Promotie en Publiciteit 
de meeste kosten hangen samen met cam-
pagnes zoals de fairtrade week, fairbezig, 
fairtrade@work (€ 61.272), verduurzaming out 
of home-markt (€ 43.265) en de fairtrade ge-
meenten. deze worden elders in het jaarverslag 
toegelicht. een deel van het campagne- en on-

JANuARI DeCemBeR

medewerkers

Peter d’Angremond 

Fabeel Butt

Jonne van eck 

Fenny eshuis 

mirjam groten 

Jos harmsen 

Jenna heysters (per april 2012)

han hoogvliet 

Alien huizing 

margret van Irsel

Bert Jongert

meike Koster 

ester Pendavingh (per mei 2012, jaarcontract)

margo Valk (per mei 2011 t/m 2014)

Jochum Veerman

Judith Verkuil

Pauline de Visser

Christine Vogelaar

totaal

Medewerkers

1,00

1,00

0,63

0,84

0,84

0,80

-

0,84

0,80

0,53

0,84

0,80

-

0,80

0,95

0,95

0,70

1,00

1,00

1,00

0,63

0,84

0,84

0,80

0,80

0,84

0,80

0,53

0,84

0,80

0,80

-

0,95

0,95

0,70

1,00

13,32 14,12

 tabel 16

ReALISATIe
2012

ReALISATIe
2011

BegROOT
2012

Bruto salaris

Sociale lasten

Ontvangen ziektegeld

totaal

€  774.177 € 730.061€   824.000
€  134.933 €   96.354€  123.000
€   -34.942 €    -7.680

€  874.168 € 818.735

€   -18.000

€  929.000

salarissen/sociale lasten  tabel 15salarissen / sociale lasten
lasten

zie tabel 15 en 16.
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derzoeksbudget is niet uitgegeven om zo een 
surplus te creëren voor het 25-jarig bestaan 
in 2013.

internationale actiViteiten en 
Productontwikkeling
Bestaat uit kosten voor internationale reizen, 
impactstudies, lobby en het biomass- en 
carbon-project.
met name de kosten voor impactstudies zijn 
lager uitgevallen dan begroot omdat twee 
impactstudies zijn uitgesteld naar 2013.

utrecht, 14 mei 2013

het bestuur van stichting max havelaar,
mw. j.P. Bahlmann (voorzitter)
mw. m.h.g.e. van golstein Brouwers (pen-
ningmeester)
h. van der kolk
c. manten
mw. n.c.c. van den Berg

overiGe GeGevens

controleVerklaring
Voor de controleverklaring wordt verwezen 
naar de hierna opgenomen accountantsver-
klaring.

gebeurtenis na balansdatum
het resultaat over 2012 is een overschot van 
€ 267.527. na toevoegingen en onttrekkingen 
aan de hierboven gespecificeerde bestem-
mingsfondsen en reserves, komt er uiteindelijk 
€ 334.920 ten gunste van de continuïteitsre-
serve. Zie tabel 18.

P. D'ANgRemOND
ALg. DIReCTeuR

P. D'ANgRemOND
ALg. DIReCTeuR

Dienstverband 

Aard (looptijd)

uren

Part-time percentage

Periode

bezoldiging (eur)
jaarinkomen

Bruto loon/salaris

Vakantiegeld

eindejaarsuitkering, 13e/14emnd

Variabel jaarinkomen

totaal

SV lasten (wg deel)

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (wg deel)

Overige beloningen op termijn

uitkeringen beëindiging dienstverband

totaal bezoldiging

20112012
onbepaald

38
100

1/1-31/12

€   87.744
€     7.020
€     1.000
€            0
€   95.764

€     2.591
€            0
€   15.852
€            0
€            0

€ 114.207

onbepaald
38

100
1/1-31/12

€   88.782
€     7.160
€     1.000
€            0
€   96.942

€     3.555
€            0
€   15.938
€            0
€            0

€ 116.435

bezoldiging directie  tabel 17

2012 2011Resultaatbestemming:

bestemmingsfonds

reserve activa bedrijfsvoering

bestemmingsreserve organisatie versterking

bestemmingsreserve social media

bestemmingsreserve persreizen

bestemmingsreserve carbon

continuïteitsreserve

-12.640 
0

-52.000
30.000 

15.000 
0

-12.891 

-32.531 

-70.005 
2.612

0
0

-15.000 
15.000 

334.920

267.527 

verwerking resultaat  tabel 18
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controleverklaring
Van de onaFhankeliJke accountant
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Aan: de raad van Bestuur en de directie van stichting max havelaar, 

VerklAring Betreffende de jAArrekening
wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 stichting max havelaar te 
utrecht. deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van 
baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

VerAntwoordelijkheid VAn het Bestuur
het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “fondsen-
wervende instellingen”. het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne be-
heersing als het noodzakelijk acht om het op maken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

VerAntwoordelijkheid VAn de AccountAnt
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met nederlands recht, 
waaronder de nederlandse controlestandaarden. dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. de geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-
digheden. deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schat-
tingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel  Betreffende de jAArrekening
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van stichting max havelaar per 31 december 2012 en van het resultaat 
over 2012 in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “fondsenwer-
vende instellingen”.

utrecht, 14 mei 2013

Bdo Audit & Assurance B.V.
namens deze,        

drs. m.n. de groot rA



eindredactie
judith Verkuil, communicatie manager
jonne van eck, secretariaat

financiële raPPortage
han hoogvliet

accountant
drs. m.n. de groot rA

VormgeVing
diewertje van wering

fotografie
kyonne leyser
André van der stouwe
tessa jol
theo koeten

colofon
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