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U maakt het verschil! Het team van Stichting Max Havelaar bedankt:

Consumenten die tijdens de dagelijkse boodschappen
kiezen voor Fairtrade producten.
Onze

Supermarkten die Fairtrade producten
aanbieden en het assortiment verder
uitbreiden.
ambassadeur

122
Floortje Dessing Onze
die zich al 8 jaar voor Max licentiehouders

Havelaar inzet.

Fairtrade producten

die

produceren voor de
Nederlandse markt.

Ontwikkelingsorganisaties die Fairtrade op de agenda zetten.

Alle vrijwilligers Winkeliers

die zich inzetten voor de die Fairtrade
promoten en
Fairtrade Gemeente producten
verkopen.
Bedrijven en instellingen die Fairtrade Campagne.
producten aanbieden op het werk.

Horecagelegenheden
en restaurants die Fairtrade

Onze partners die
de campagnes en het werk
producten serveren. van Stichting Max
Havelaar mede mogelijk
En iedereen die zich op een andere manier sterk maakt maken.

voor Fairtrade!

Figures 2009

inhoudsopgave | Stichting Max Havelaar 05

stichting MAX HAVELAAR
‘"2010 is voor Fairtrade een
fantastisch jaar geweest
waar iedereen die voor en
met ons heeft gewerkt
trots op mag zijn"
Peter d' Angremond
Directeur Stichting Max Havelaar
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Samen hebben we een enorme volumegroei
gerealiseerd van 57%

Peter d’Angremond

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

Samen hebben we een enorme volumegroei
gerealiseerd van 57% (in kilo’s). Volumegroei
is een van de belangrijke variabelen die de
impact voor producenten bepalen. Zelf heb
ik het voorrecht gehad om samen met een
afvaardiging van Plus Supermarkten en
importeur Fyffes een bezoek te brengen aan
bananenproducenten in Colombia. Daar heb
ik met eigen ogen kunnen zien en meemaken wat Fairtrade in de praktijk voor deze
producenten betekent. Om kort en krachtig
te zijn, het is hun toekomst. Toekomst in de
zin van investeringen die de producenten
vanuit de coöperatie gezamenlijk kunnen
doen in irrigatieprojecten die leiden tot productievergroting en dus meer inkomen. Maar
ook investeringen die arbeiders van bananenplantages hebben gedaan in kleine maar
belangrijke projecten. Via micro-financiering
werden ze bijvoorbeeld in staat gesteld om
zelf een winkeltje of internetshop te beginnen. Dat is belangrijk omdat dergelijke projecten een impuls geven aan de opbouw van

middenstand en tevens op huishoudniveau
ertoe bijdragen dat de inkomsten toenemen.
2010 heeft mij de inspiratie gegeven om
meer dan ooit te werken aan verdere groei
van Fairtrade zodat nog meer producenten
zelfstandig kunnen werken aan hun toekomst.
Peter d’ Angremond
Directeur Stichting Max Havelaar

"In Colombia
heb ik met eigen
ogen gezien wat
Fairtrade in de
praktijk voor
producenten
betekent. Dit
heeft mij de
inspiratie
gegeven om
meer dan ooit
te werken aan
verdere groei
van Fairtrade"
Peter d' Angremond
Directeur Stichting Max Havelaar
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organogram
FLO-Cert
Fairtrade Labelling Organizations
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
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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
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Fairtrade in cijfers

Verslag van de directie en toekomstvisie
Hoewel de mondiale economie in 2010
tekenen van herstel heeft laten zien
kenmerkte ook dit jaar zich weer door
turbulentie op de goederen markten.
Overstromingen in Pakistan hebben de
katoenmarkt ontwricht. Wateroverlast in
Latijns-Amerika heeft grote invloed gehad
op de koffie en bananen markten. Politieke
onrust in Ivoorkust heeft de toch al hoge
cacaoprijs naar recordhoogte gestuwd. De
opwaartse druk op grondstofprijzen heeft
een positieve ontwikkeling op de inkomsten
van producenten. Helaas is het niet voor
alle producenten een wetmatigheid dat een
hogere grondstofprijs per definitie leidt tot
meer inkomsten. Speculatie heeft in sommige markten een grote rol gespeeld in de
prijsopdrijving.
Consumenten in Nederland hebben meer
dan ooit Fairtrade gecertificeerde producten gekocht. Er is belangrijke vooruitgang
geboekt op het vlak van huishoudpenetratie.
Onderzoeksbureau GFK heeft, in opdracht
van de NCDO, gemeten hoe de consumptie
van Fairtrade gecertificeerde producten zich
in 2010 heeft ontwikkeld ten opzichte van
2009. Het aantal kopende huishoudens is
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gegroeid van 39,8% (2009) naar 48,5% (in
2010). In totaal is het absolute bedrag dat in
Nederland aan Fairtrade gecertificeerde producten is uitgegeven wederom flink gestegen: van € 87 miljoen naar €120 miljoen. Dit

hun strategie. Een aantal ondernemingen
kiest er bewust voor om niet alleen maatschappelijk verantwoord te ondernemen
maar om ook eerlijk te handelen: Fairtrade.
Zij kiezen voor duurzame productie en beta-

Het absolute bedrag
dat consumenten in
Nederland uitgeven
aan Fairtrade
gecertificeerde
producten steeg
flink: van € 87 miljoen
naar €120 miljoen.

Het aantal
licentiehouders
van Max Havelaar
groeide in 2010
van 107 naar 122
organisaties.

is per persoon respectievelijk €5,27 (2009)
en €7,24 (2010). Ook aan de zijde van
ondernemingen waren er positieve ontwikkelingen. Het aantal licentiehouders van Max
Havelaar groeide in 2010 van 107 naar 122
organisaties. Bedrijven verankeren “maatschappelijk verantwoord ondernemen” in

len een eerlijke prijs.
Sterke groei
De toegenomen focus op de kerncategorieën koffie, bananen, cacao en katoen
heeft in 2010 bijgedragen aan een sterke
volumegroei van Fairtrade gecertificeerde

nederland
2009

producten, te weten +57% (katoen niet
inbegrepen) ten opzichte van 2009. De groei
in bananen is onder meer het gevolg van
de belangrijke stap die Plus Supermarkten
heeft gezet naar een volledige distributie van
Fairtrade bananen. Dit is niet alleen goed
voor de bananenboeren maar ook voor Plus;
de supermarkt zag zijn Fair Share groeien als
gevolg van deze stap. Een uitstekend voorbeeld hoe er sprake kan zijn van een win-win
situatie. Door de stap van Plus is er een
additionele Fairtrade premie-inkomst voor de
bananenproducenten gerealiseerd van ca.
US$ 400.000. Deze premie is geïnvesteerd
in teeltverbetering, irrigatieprojecten, huisvesting en trainingen.

Plus Supermarkten
maakte de keuze voor
100% Fairtrade bananen’
Naast de genoemde categorieën hebben nagenoeg alle productcategorieën een bijdrage
geleverd aan de groei van Fairtrade.
Ondersteuning en activiteiten
Op verschillende productcategorieën hebben
ondersteunende campagnes gelopen. De

2010

%

Retailwaarde verkoop gecertificeerde producten

€ 87 mln.

€ 119 mln.

37%

Afzet Fairtrade gecertificeerde producten in kilos/ liter *

14,7 mln.

23 mln.

Afgedragen premie aan boeren

€ 2,2 mln.
107

€ 2,8 mln.
122

57%
27,3%
14%

Aantal Max Havelaar licentiehouders
*excl. bloemen, katoen en sportballen

ingeslagen weg op een aantal focus categorieën is vervolgd. De katoencampagne,
met focus op de hotelbranche heeft wederom voor veel publiciteit gezorgd. Er zijn
grote stappen gezet. Zo ging onder andere
het Dorint Hotel op Schiphol met een hele
etage over op Fairtrade en ook het Sandton
in Deventer maakte de keuze voor Fairtrade
katoen.

‘Het Dorint Hotel op
Schiphol ging met een
hele etage over op
Fairtrade katoen’
In de Fruitcampagne is de focus vooral
gericht op bananen. Een deel van de publiciteit is gerealiseerd naar aanleiding van een
bezoek met Plus aan de bananen producenten in Colombia. Deze reis had niet alleen
een publicitair effect maar heeft er ook toe
bijgedragen dat bananenproducenten en de
supermarktorganisatie dichter bij elkaar zijn
gebracht. De ontwikkeling van een aantal

fruitsoorten, anders dan bananen, blijft een
punt van zorg en aandacht. In 2011 wordt
ernaar gestreefd om grote fruitsoorten in “de
slipstream” van bananen mee te trekken.
De Katoencampagne alsmede de Fruitcampagne zijn mogelijk gemaakt door ICCO.
Fairtrade Week
De vierde editie van de Fairtrade Week was
een groot succes. Uniek aan de Fairtrade
Week 2010 was de intensieve samenwerking
met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Fair Trade Original die de week mede
organiseerden. Veel activiteiten vonden
plaats; van een Fair Schoolontbijt tot de
lancering van de Fairtrade Campagne voor
onderwijsinstellingen gericht op Hogescholen
en Universiteiten, en van de Max Havelaar
Lecture tot een huis-aan-huis krant die bij
ruim 6 miljoen huishoudens op de deurmat viel. Nagenoeg alle retailorganisaties in
Nederland hebben tijdens de Fairtrade Week
hun Fairtrade assortiment extra aandacht gegeven. Met als gevolg een significante groei

in afzet. De Fairtrade Week zou niet mogelijk
zijn geweest zonder de samenwerking
met de licentiehouders van Stichting Max
Havelaar, de grote inzet van alle vrijwilligers
en Wereldwinkels en de steun van ICCO,
Oxfam Novib, Triodos Bank en de Nationale
Postcode Loterij.
Fairtrade Gemeente Campagne
De Fairtrade Gemeente Campagne, een
samenwerking van COS Nederland, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO
en Stichting Max Havelaar, komt in een ware
stroomversnelling. Vrijwilligers in ruim 50
gemeenten werken aan realisatie van een
aantal doelen. Als de doelen behaald zijn
kan de gemeente met trots het predicaat
‘Fairtrade Gemeente’ voeren.

‘12 gemeenten behaalden
de titel Fairtrade
Gemeenten’
In 2010 is de teller op 12 Fairtrade Gemeenten komen te staan. Met het grote aantal
gemeenten dat nu bezig is met de voorbereidingen wordt verwacht dat in 2011 wederom grote stappen vooruit worden gezet.
Internationaal
Internationaal blijft Fairtrade aan de weg
timmeren. Grote landen als Engeland en
Duitsland laten, zoals ook in Nederland,
mooie groei zien. Wereldwijde groei die

ervoor zorgt dat meer en meer producenten
in ontwikkelingslanden via Fairtrade toegang krijgen tot afzetmarkten onder eerlijke
voorwaarden. Dit leidt tot meer inkomen,
meer investeringen en meer ontwikkeling.
Binnen de koepelorganisatie, de Fairtrade
Labelling Organizations (FLO), zijn belangrijke
stappen gezet op de verdere ontwikkelingen
van de standaarden: het zogenoemde “new
standards framework”. Versimpeling van de
standaarden met oog op het terugdringen
van kosten voor producenten staat hierbij
centraal. Specifieke aandacht ging uit naar
het opzetten en uitvoeren van programma’s
om kinderarbeid uit te bannen.
Financieel
De forse groei in combinatie met een behoudend kostenbeleid en een aantal gerichte
subsidies, heeft het mogelijk gemaakt een
ambitieus activiteiten programma uit te rollen
in 2010. Het in 2009 ingevoerde kortingsmodel voor licentiehouders heeft ertoe geleid dat
de licentie-inkomsten van Stichting Max Havelaar minder zijn gestegen dan de volumegroei doet veronderstellen. Een ontwikkeling
waarvoor bewust is gekozen om de drempel
te verlagen voor de lancering van nieuwe
Fairtrade producten. In 2010 lijkt dit een
succesvolle zet te zijn geweest gegeven de
forse volumegroei. Er zal nauwlettend worden
gestuurd op deze ontwikkeling. Conform de
financiële strategie heeft het bestuur besloten
het resultaat toe te voegen aan de reserve.
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100% Fairtrade producten in een bepaalde
categorie is een ambitie waarop Stichting
Max Havelaar bewust stuurt.

Stichting Max Havelaar heeft een financiEle
strategie die is gestoeld op zes indicatoren.
1) Solvabiliteit
Om nu en in de toekomst de continuïteit van
Stichting Max Havelaar te waarborgen, is
het nodig dat er reserves zijn. Het besteedbaar vermogen moet ook in mindere tijden
voldoende zijn.
Er is geen vaste regel of norm voor een
verantwoorde hoogte van het vermogen.
Voor de vaststelling van de norm hebben wij een inventarisatie gemaakt bij een
aantal organisaties dan wel voorschrijvende
instellingen (zoals het CBF). De richtlijn van
het CBF is maximaal 1½ maal de jaarlijkse
(totale) kosten.
Stichting Max Havelaar kiest als referentie
voor het eigen vermogen de salaris- en
pensioenkosten van de organisatie. Het
besteedbaar vermogen moet minimaal gelijk
zijn aan de jaarlijkse kosten.
Volgens deze norm zou het eigen vermogen
minimaal € 700.000 moeten zijn. De Continuïteitsreserve (2010: € 918.229) ligt boven
deze norm.
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2) Liquiditeit
Sinds het einde van 2009 is Stichting Max
Havelaar liquide genoeg om aan haar verplichtingen te voldoen. Tevens staan er geen
overtollige bedragen op de rekening courant.
Max Havelaar kiest ervoor om haar financiële middelen niet te beleggen in risicovolle
waardepapieren (bijvoorbeeld aandelen). Aan
de norm op gebied van veilige belegging is
voldaan.
3) Omzetgroei
Stichting Max Havelaar streeft naar een
beperkte afhankelijkheid van een bepaalde
productgroep of distributiekanaal. Het
aandeel in de licentie-inkomsten van een
bepaalde productgroep zou niet boven de
50% van het totaal moeten komen. Koffie is
de grootste productgroep, maar blijft onder
de norm van 50%. De organisatie heeft de
afhankelijkheid van koffie teruggebracht,
doordat de andere Max Havelaar producten
groeien.

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 Outof-Home gebruik is essentieel om dit risico te
spreiden.
4) Waardeoverdracht
Het doel van Stichting Max Havelaar is
bijdragen aan de ontwikkeling van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Deze
ontwikkeling kan op vele manieren plaatsvinden en een scala aan indicatoren is hiervoor
relevant. Stabiliteit van inkomsten - ook in
moeilijke tijden- is een belangrijk middel om
ontwikkeling te stimuleren. Dit komt binnen Fairtrade tot uiting door middel van een
gegarandeerde minimumprijs en de Fairtrade
premie. Als onderdeel van de financiële
strategie is er een doelstelling geformuleerd
die de financiële voordelen van boerenorganisaties afzet tegen de systeemkosten van
Stichting Max Havelaar.

De waardeoverdracht wordt als volgt gedefinieerd: Fairtrade afzet x (Fairtrade minimumprijs + Fairtrade premie).
Overigens is dit niet geheel te beïnvloeden
door Max Havelaar. Het is ook afhankelijk
van de dollarkoers.
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 is gekozen voor de licentiebijdragen.
Max Havelaar stelt als norm maximaal 12,5%
van de waardeoverdracht aan systeemkosten te maken.
Ondanks de beperkingen van de norm, is
een maatstaf die de verhouding weergeeft
tussen de kosten van Stichting Max Havelaar
en de financiële voordelen van de boeren
een goede indicator om de effectiviteit weer
te geven van Max Havelaar. Het CBF han-

teert een norm van maximaal 25% van de
wervingskosten om geld te genereren voor
projecten. Stichting Max Havelaar streeft
naar een betere ratio van Fairtrade.
De licentiebijdrage is in 2010 € 1.872.603
en de waardeoverdracht € 29.915.000. Dit
is 6% (2009: 9%). Dit betekent dat er op dit
vlak beter is gepresteerd dan de norm en
dat er ten opzichte van 2009 verbetering is
opgetreden. Stichting Max Havelaar wil haar
efficiëntie verder verhogen en zal bij blijvende
groei haar licentiebijdrage verder verlagen.
5) Kostenbeleid
Kostenbewustzijn en een kritische kijk op de
uit te geven kosten zijn essentieel voor Stichting Max Havelaar. In 2010 gaf Max Havelaar
€ 3,1 miljoen uit. De belangrijkste uitgaven
zijn personeelskosten (28%), communicatie
(43%) en FLO (13%).
Stichting Max Havelaar heeft in vergelijking
met zusterorganisaties binnen FLO een relatief kleine staf. Jaarlijks stelt Max Havelaar

jaarplannen en budgetten op. Deze worden
vertaald naar teamdoelstellingen en budgetten. Ieder kwartaal vindt een evaluatie plaats
en een rapportage aan het bestuur. Stichting
Max Havelaar wil in 2011 de samenwerking
met de zusterorganisaties intensiveren om
synergievoordelen te behalen.
6) Financiering
Stichting Max Havelaar maakt in de activiteiten een onderscheid tussen de kosten van
lopende handel (de activiteiten te behoeve
van bestaande licentiehouders en ondersteuning van bestaande productgroepen)
en innovatie en uitbreiding (investering in het
ontwikkelen van nieuwe ketens en nieuwe
marktvraag). De kosten van lopende handel
moeten worden gefinancierd door middel van de gebruiksrechtvergoeding, de
overige door middel van andere geldstromen
(subsidies en bijdragen door particulieren /
bedrijven). De normdekking voor de lopende
kosten is in 2010 gerealiseerd.

Perspectief 2011
De in 2010 ingezette richting op het vlak van
organisatieversterking zal in 2011 worden
afgerond. Doel is de om organisatie te
versterken en herstructureren zodat zij de
aanhoudende groei die verwacht wordt aan
kan. Het proces richt zich zowel op de hoeveelheid werk die zal toenemen, als op de
aard van het werk die zal veranderen.
Focus zal ook in 2011 op een beperkt aantal
kerncategorieën blijven. Stichting Max Havelaar voorziet verdere groei in deze categorieën, echter niet alleen binnen de kerncategorieën. Ook voor 2011 wordt verwacht dat alle
categorieën zullen bijdragen aan de verdere
groei van Fairtrade.
Naast de lokaal gedreven groei zullen
internationale licentiehouders in de nabije
toekomst een belangrijke groeiversnelling
kunnen gaan leveren. Global Accounts, een
afdeling binnen de koepelorganisatie Fairtrade Labelling Organizations (FLO), zal een
voorname rol spelen bij het verwezenlijken
van deze groei via internationale accounts.
100% Fairtrade producten in een bepaalde
categorie is een ambitie waarop Stichting
Max Havelaar bewust stuurt. Dit is bijvoor-

beeld uitstekend mogelijk voor bananen.
Het is de verwachting dat meer retailorganisaties in 2011 de stap zullen maken naar
een volledige switch naar Fairtrade op een
of meerdere categorieën. Voor 2011 is al
bekend dat alle Superunie-leden voor hun
huismerk thee volledig overgaan op Fairtrade
gecertificeerde thee.
Nationale Postcode Loterij
Ook in 2011 zal Stichting Max Havelaar de
samenwerking met de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en Fair Trade Original actief voortzetten om zodoende een doorbraak
van Fairtrade in Nederland te realiseren.
De campagne die hiertoe moet leiden heet
Fairbezig.NL. Deze overkoepelende campagne is meer dan ooit tevoren gericht op
handeling: het aankopen en consumeren van
Fairtrade gecertificeerde producten. Fairbezig.nl wordt een promotieplatform waarvan
alle Fairtrade aanbieders gebruik kunnen
maken. Het zal het hele jaar door een brede
ondersteuning bieden voor Fairtrade. Deze
campagne wordt mogelijk gemaakt door de
Nationale Postcode Loterij.
Directie Stichting Max Havelaar
Peter d’Angremond, Algemeen Directeur
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Verslag van het bestuur 2010
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.

Stichting Max Havelaar heeft
zich ten doel gesteld bij te
dragen aan de ontwikkeling van
achtergestelde gemeenschappen in
ontwikkelingslanden.
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Eerlijke handel is: het
bieden van toegang tot
internationale handel
onder goede voorwaarden voor kleine producenten, zodat zij zelf
kunnen werken aan een
betere toekomst.

Stichting Max Havelaar
heeft een bestuur dat
bestaat uit vijf personen:
Prof. Dr. Tineke Bahlmann zit
het bestuur voor
Marilou van Golstein-Brouwer
Natasja van der Berg, in 2010
benoemd als nieuw bestuurslid
Henk van der Kolk
Cees Manten, in 2010
herbenoemd als bestuurslid voor
een tweede termijn
Het dagelijkse management van
Stichting Max Havelaar wordt
gevoerd door de directeur, Peter
d’Angremond.

Functies en nevenfuncties van de bestuursleden van
Stichting Max Havelaar:
Tineke Bahlmann
Voorzitter Commissariaat voor de
Media, Hoogleraar bedrijfseconomie
Universiteit Utrecht, Commissaris
ING, Commissaris Nedap, Bestuurslid MVO Nederland, Bestuurslid
Managementcentrum VNO-NCW De
Baak, Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam.
Marilou van Golstein-Brouwers
Directeur Triodos Investment management BV., Member of the Board
of Trustees of Women’s World Banking, 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.
Natasja van der Berg
Freelance gespreksleider, voorzitter

Stichting Festival Globalisering, Lid
Raad van Toezicht Hivos Triodos
Fonds.
Henk van der Kolk
Voorzitter FNV Bondgenoten, Lid
stichtingsbestuur FNV Mondiaal, Lid
Sociaal Economische Raad.
Cees Manten
Directeur van ACR bv. (Adviescentrum Commerciële Retailzaken)
vandaar uit opererend binnen
diverse directie- en managementteams binnen de branche 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.

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

016 Stichting Max Havelaar | verslag van het bestuur

BELEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur vergadert vier keer per jaar in
aanwezigheid van de directie.
Belangrijkste onderwerpen zijn:
• strategie bepaling en jaarplan
• financieel beleid en waardeoverdracht
naar producenten
• (bij)sturing op KPI’s
• personeel en organisatie
• markt, ontwikkeling en innovatie
Strategie bepaling en jaarplan
Het jaarplan voor 2010 is eind 2009 goedgekeurd, inclusief KPI’s op basis waarvan per
kwartaal werd gerapporteerd en bijgestuurd.
Terugkijkend op 2010 is vastgesteld dat het
overgrote deel van de gestelde doelen is
gerealiseerd. De ingeslagen koers met focus
op een beperkt aantal categorieën is verder
doorgevoerd in 2010 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 fondsverwerving. De solvabiliteits norm is
in 2010 (neerwaarts) bijgesteld. De positieve
ontwikkeling van Stichting Max Havelaar laat
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dit toe. Aan de (bijgestelde) solvabiliteitsnorm
wordt voldaan. De liquiditeit is voldoende om
aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Ondanks groei van een aantal grote licentiehouders is de spreiding van de licentie
inkomsten over meerdere licentiehouders
nog steeds conform vastgestelde normen.
Hierdoor wordt voorkomen dat Stichting
Max Havelaar te afhankelijk wordt van enkele
licentiehouders
Waardeoverdracht geeft aan hoe de kosten
van de stichting zich verhouden tot de waardeoverdracht aan de boeren(organisaties). In
2010 is de waardeoverdrachtsratio wederom
verbeterd ten opzichte van het voorgaande
jaar (2009) (dus lagere kosten t.o.v. de
waardeoverdracht). Het bestuur blijft strak op
kosten sturen. Het rekening courant saldo
van Stichting Max Havelaar is over meerdere
banken gespreid.
Het streven is bestaande product categorieën te financieren uit lopende gebruiksrechtvergoedingen. Voor de financiering van
innovaties en nieuwe categorieën worden
externe gelden aangetrokken.
In samenwerking met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Fair Trade Original
werkt Stichting Max Havelaar aan een meerjaren campagne gericht op de “Doorbraak
van Fairtrade in Nederland”. Deze campagne

wordt mogelijk gemaakt door Nationale
Postcode Loterij.
Organisatie
De ingezette organisatie ontwikkeling zal
ook in 2011 doorlopen. In dit traject wordt
in mensen en processen geïnvesteerd om
de gehele organisatie op een nog professionelere wijze in te kunnen laten inspelen op
de kansen en uitdagingen die er liggen voor
Fairtrade in Nederland.
Markt, ontwikkeling en innovatie
Het aanbod van Fairtrade gecertificeerde
producten in Nederland blijft zich onverminderd positief ontwikkelen. Nederland behoort
binnen de leden van de koepelorganisatie
Fairtrade Labelling Organizations (FLO), tot
de sterkste groeiers. Het bestuur is trots op
de gerealiseerde sterke groei, in combinatie
met een goede scores in het licentiehouderstevredenheidsonderzoek.
Het innovatie project op jatropha (Fairtrade
biomassa) zal volgend jaar (2011) in een
beslissende fase komen. De betrokken
producenten hebben jatropha planten aangeplant. Op basis van oogst en verwerking
zal de haalbaarheid van Fairtrade biomassa
worden vastgesteld. Nu al wordt inzichtelijk
dat dit project een aantal waardevolle

inzichten zal opleveren.
Vooruitblik
Voor 2011 verwacht het bestuur van Stichting Max Havelaar verdere groei. De groei zal
zich concentreren in de kerncategorieën. De
financiële stabiliteit en de mogelijkheden die
het beneficientschap van de nationale postcode Loterij bieden zijn geweldig. Ondanks
ingrijpende maatregelen bij Nederlandse
NGO’s als gevolg van de grote bezuinigingen
bij de rijksoverheid op ontwikkelingssamenwerking blijven ICCO (via een strategische
partnership) en Oxfam Novib projecten van
Stichting Max Havelaar ondersteunen.
Stichting Max Havelaar zal blijven zoeken
naar aanvullende fondsverschaffers die bij
voorkeur voor langere termijn nieuwe projecten van de Stichting Max Havelaar willen
financieren.

Utrecht, 31 mei 2011
Voorzitter Tineke Bahlmann
Penningmeester Marilou van GolsteinBrouwer

Dankzij uw keuze
voor chocolade met
het Max Havelaar
keurmerk ontvingen
cacaoboeren meer
dan 300.000 euro
extra, bovenop
de reguliere
marktprijs.
Hiermee kunnen zij
investeren in nieuwe
gewassen zoals
het telen van jonge
cacaoplanten.

Natasja van der Berg, Henk van der Kolk
Cees Manten
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Dankzij uw keuze voor koffie
met het Max Havelaar keurmerk
ontvingen de koffieproducenten
1,4 miljoen euro extra inkomsten
bovenop de reguliere marktprijs,
en kunnen zij zelf werken aan een
betere toekomst.
Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

Een enorme groei in de verkopen van Fairtrade producten in Nederland: 2010 was voor
Stichting Max Havelaar met een toename in
de verkopen van 57% (volume) een uiterst
succesvol jaar. Naar schatting werd bijna €
120 miljoen aan Max Havelaar gecertificeerde producten omgezet, een waardegroei van
37%, verdeeld over meer dan 1300 artikelen.
Internationaal was dezelfde groeitrend te
zien, hoewel definitieve cijfers voor dit verslag nog niet beschikbaar waren. Boeren en
arbeiders van circa 950 boerenorganisaties
in ontwikkelingslanden profiteerden direct
van de verkoop van deze producten.
De groei vond plaats in een periode van een
in het algemeen erg onrustige markt. Hoge
prijzen op de wereldmarkt, hevige concurrentie en onzekerheden over voldoende
aanvoer kenmerkten het afgelopen jaar.
Wereldmarktprijzen stegen voor vele grondstoffen naar extreme hoogten. Enerzijds door
een toenemende vraag, maar anderzijds
door extreme weersomstandigheden in de
productielanden waardoor oogsten uiteindelijk vaak tegenvielen. Speculatie versterkte
deze tendensen verder. De minimumprijzen,
zoals die in Fairtrade zijn vastgesteld, waren

voor de meeste gewassen minder relevant,
omdat importeurs in deze situatie de hogere
marktprijzen (aangevuld met de Fairtrade
premie) moeten betalen. Voor gecertificeerde
gewassen lagen de prijzen relatief vaak nog
hoger, omdat de verschillende certificeringen
in de productielanden in toenemende mate
naar dezelfde producten lonken en ze, juist
door die certificeringen, minder uitwijkmogelijkheden naar alternatieve producenten
hebben dan in de reguliere markt. Afgesloten
contracten worden in een dergelijke overspannen marktsituatie in enkele gevallen
niet goed nagekomen. De koepelorganisatie
Fairtrade Labelling Organizations international (FLO) heeft een programma opgezet om
deze “defaults” tegen te gaan.
Koffie
In koffie, het eerste en nog altijd belangrijkste
product, was de turbulente nieuwe marktsituatie wellicht het meest merkbaar. De prijs
van arabica-koffie steeg in 2010 naar recordhoogten. De laatste maanden van het jaar
werden zelfs niveaus ver boven 200 dollarcent per pound (454 gram) bereikt. Gemiddeld lag de prijs van arabica in 2010 op circa
165 dollarcent, ver boven de minimumprijs

van135 dollarcent die voor Fairtrade is vastgesteld. Ook de prijzen van robusta stegen,
maar bleven op het eind van 2010 nog 10%
onder de vastgestelde Fairtrade minimumprijs van 101 dollarcent per pound. Gemiddeld lag de robusta-prijs het afgelopen jaar
op ongeveer 72 dollarcent. De prijsstijgingen
zetten zich volgens ieders verwachting in
2011 verder door.
De hoge prijzen zijn een gevolg van de groeiende consumptie: in 2010 132,5 miljoen
balen van 60 kg (jaarlijks ongeveer 2% groei),
niet in het minst door de groeiende vraag
naar koffie in het grootse producerende land
Brazilië zelf. De productie bleef afgelopen
jaar met 133,7 miljoen balen niet achter,
maar tekorten dreigen steeds. De aangehouden voorraden zijn in 2010 geslonken terwijl
slechte weersomstandigheden de oogsten
op verschillende plaatsen verstoorden. Ook
de productie in Colombia, enkele jaren lang
ver achtergebleven, herstelde zich maar
gedeeltelijk. In het segment van kwaliteitskoffies, waarin Fairtrade opereert, is de spanning tussen vraag en aanbod nog sterker.
De vraag naar gecertificeerde koffie neemt in
de wereld verder toe. In Nederland was eind

2010 meer dan 40% van alle koffie gecertificeerd via de diverse keurmerken waaronder
het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade.
Dat aandeel zal verder toenemen, vooral
omdat de branche in 2010 aankondigde
dat in 2015 75% van alle koffie in Nederland
gecertificeerd moet zijn. Dat zorgt ook in de
toekomst voor een flinke impuls voor Max
Havelaar gecertificeerde koffies.
In 2010 stegen de verkopen van de gezamenlijke Max Havelaar gecertificeerde koffies
naar ruim 3,5 miljoen kilo, een groei van
maar liefst 18%. Die groei was met name toe
te schrijven aan de groei in de institutionele
markt van bedrijven en instellingen. Binnen
de Fairtrade markt had die eind 2010 een
aandeel van 63%, wat tegengesteld is aan
de situatie op de reguliere markt. Niettemin
zijn er ook signalen dat het consumentenkanaal weer verder gaat aantrekken.
Een in het oog springende ontwikkeling in
2010 was de stap van Douwe Egberts naar
Fairtrade. In november kondigde het bedrijf
aan te starten met Fairtrade gecertificeerde
koffie in de out-of-home-markt. Een belangrijke ontwikkeling, want hierdoor hebben
nog meer producenten kans op afzet van
hun koffie op de Nederlandse markt onder
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eerlijke voorwaarden. Een andere belangrijke stap maakte Starbucks. Vanaf maart
schakelde het bedrijf voor al haar espressokoffie in Europa op Fairtrade over. In 2010
serveerde Starbucks in haar nog beperkte
aantal vestigingen in Nederland al tienduizenden kilo’s aan koppen koffie uit. Tenslotte
bracht ook Sligro haar gehele huismerk ‘Alex
Meijer’ onder het keurmerk van Fairtrade.
Met de verkopen in Nederland ontvingen
boerenpartners in ontwikkelingslanden zo’n
€ 1,4 miljoen extra inkomsten bovenop
de reguliere marktprijs. Bijna 40% van de
Fairtrade koffie in Nederland is inmiddels
ook biologisch gecertificeerd, wat de boeren
tenminste 20 dollarcent per pound extra
opleverde. De overstap naar biologische teelt
is in vele gevallen mogelijk gemaakt door
premies over eerder verkochte Fairtrade
koffie. Boeren die hun Fairtrade bonen voor
de Nederlandse markt leverden kwamen
vooral uit Mexico, Guatemala, Peru, Colombia en Tanzania. Uit Afrika komt hoofdzakelijk
robusta.
Fruit
De ontwikkeling van fruit onder keurmerk gaf

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

sterke groei in onstuimige markt | Stichting Max Havelaar 021

in 2010 een dubbel beeld te zien. De verkopen van bananen namen met een ruime
verdubbeling een grote vlucht, terwijl ook de
afzet van ananas (+79%), fruitsappen (+1%)
toenam. Van alle andere fruitsoorten, met
name citrusfruit, ging het afgelopen jaar minder langs de kassa. Fruit vereist een goede
logistiek om de producten in kwalitatief
goede staat bij consumenten aan te bieden.
De combinatie van een bederfelijk karakter
en de nog lage verkoopvolumes is blijkbaar
geen gemakkelijke. Een ingezette analyse
van alle hobbels in de fruitketen, zowel voor
boeren als voor de handel en retailers, moet
meer duidelijkheid geven hoe we de betreffende fruitsoorten meer perspectief kunnen
bieden.

plantagebedrijven, maar in de loop van het
jaar werd ook een deel ingekocht bij organisaties van kleine boeren.

Bananen
De verkopen van Fairtrade bananen groeiden
in 2010 opmerkelijk. Met name doordat de
winkelketen Plus Supermarkten besloot al
haar bananen onder Fairtrade te brengen
namen de verkopen toe van 4,7 miljoen in
2009 naar ruim 10,7 miljoen kilo in 2011.
Leverancier van deze bananen was Fyffes,
dat al haar bananen uit Colombia betrekt. De
bananen kwamen aanvankelijk van grotere

Ondanks de groei was 2010 voor de bananentelers geen gemakkelijk jaar. Slechte
weersomstandigheden, met name kou en
veel regen, toegeschreven aan het weerverschijnsel La Niña, zorgde wereldwijd voor
tegenvallende oogsten. Bananen hebben warm weer nodig om goed te kunnen
groeien en rijpen. Dieptepunt was de orkaan
Tomas in november die op de Winward
eilanden voor een ware catastrofe zorgde.

Omdat de groei volledig werd gerealiseerd
met conventionele bananen is de verhouding
tot biologische bananen volledig omgeslagen. Zo’n een derde deel van de Fairtrade
bananen in Nederland zijn ook biologisch
gecertificeerd. Dit zijn vooral bananen bij
Albert Heijn, die ingekocht worden bij kleine
boerenorganisaties in Peru en de Dominicaanse Republiek. Dole en T-Port zijn hier de
leveranciers. Een vierde belangrijke leverancier van Fairtrade bananen in Nederland is
AgroFair, die in 1996 als eerste Max Havelaar
gecertificeerde bananen aanbood.

Kleine bananentelers leveren hun bananen
met name aan de Fairtrade markt in Engeland. Het duurt ca. 9 maanden voordat
de bananenproductie weer op peil is. De
aanbodproblemen leidde tot onrust in de
markt en onverwachte vraag naar bananen
elders. Als gevolg stegen de prijzen van
bananen vaak fors, vaak ook boven de
door Fairtrade vastgestelde minimumprijzen.
Deze minimumprijzen, die in februari 2010
door de gestegen productiekosten werden
aangepast, verschillen per regio. Fairtrade
handelaren hadden het afgelopen jaar dus
alle moeite om de aanvoer van bananen
goed te regelen.
Voor elke verkochte doos bananen (18,14
kg) krijgen de bananentelers binnen Fairtrade
een extra dollar uitbetaald. Via de Nederlandse verkopen ontvingen bananentelers
in 2010 ruim 900 duizend dollar aan extra
inkomsten. Op plantages gaat die premie
naar projecten die arbeiders aandragen;
in coöperaties beslissen de boerenleden
gezamenlijk hoe het geld besteed wordt.
In Colombia werden de extra inkomsten
gebruikt voor productie verbetering (irrigatie),
microfinancieringen (middenstand), betere

woningen en voor onderwijs.
Ander fruit
De belangrijkste exportlanden voor citrus
zijn Spanje, Z-Afrika, Turkije, China en de
VS, niet allemaal landen waarmee Fairtrade
contacten heeft. Voor de winkeliers is het
belangrijk om het product het hele jaar aan
consumenten te kunnen aanbieden, maar
een belangrijk land als Spanje valt voor Fairtrade af, omdat de telers relatief welvarend
zijn. In Fairtrade zijn Marokko en Z-Afrika
daarom de belangrijkste producentenlanden.
Misschien wel daarom zet de verkoop van
citrus onder het Max Havelaar keurmerk van
Fairtrade niet sterk door. Hoewel de volumes aanzienlijk zijn (vooral sinaasappels en
mandarijnen), daalde in 2010 de verkoop van
citrus. Ook van ander vers fruit-soorten als
avocado’s (uit Z-Afrika en Mexico), mango’s
(uit Peru, Senegal, Brazilië en Burkina Faso),
druiven (uit Z-Afrika en Egypte) en dadels (uit
Tunesië) bleven de verkopen bescheiden.
Telers van vers fruit (buiten bananen) ontvingen in 2010 bovenop de regulier prijs
circa € 35.000 extra vanwege hun Fairtrade
verkopen in Nederland. Naast bulkfruit

als sinaasappels en mandarijnen was dit
vooral te danken aan toenemende afzet
van ananas. Verse ananas kwam vooral van
kleine boeren en plantages uit Costa Rica en
plantagebedrijven uit Ghana. Maar daarnaast
verscheen voor het eerst ananas in blik met
keurmerk in de schappen van de Nederlandse supermarkten. De ananas komt van kleine
ananastelers in Thailand en wordt ter plekke
verwerkt en verpakt. Bijna 100 duizend
kilo ging in 2010 al langs de Nederlandse
kassa’s.
Wijn en sappen
Nederlandse consumenten dronken in 2010
bijna 2,5 miljoen liter wijn en sap onder
keurmerk: een mooie stijging van ruim 4%.
Het leverde druivenarbeiders in Z-Afrika, Chili
en Argentinië en fruittelers in vooral Brazilië,
Cuba en W-Afrika bijna 175 duizend dollar
extra op.
De voortdurende groei van fruitsappen
betekent dat we in Fairtrade op zoek moeten
naar meer partners die fruit voor het sap
kunnen leveren. Mede door de hoge prijzen
kwamen in 2010 leveringen onder druk
te staan. Door de hogere productiekos-

ten besloot FLO de minimumprijzen voor
sappen aan te passen. Ook de Fairtrade
premie werd aangepast: voor elke 1000 liter
sapconcentraat ontvangen de telers US$
150 bovenop de reguliere marktprijs. Tevens
besloot FLO dat sap uit een consumentenverpakking niet meer voor de volle 100%
terug te voeren hoeft te zijn naar gecertificeerde fruittelers. Kleine fruittelers leveren
bijvoorbeeld hun sinaasappels af aan grote
sapverwerkingsindustrieën, die hun fruit
van veel verschillende telers krijgen. Door
te eisen dat alle sap persé van de gecertificeerde Fairtrade partner afkomstig moet zijn,
zouden telers waarvan het sap in de verwerkingsfabriek gemengd wordt met ander sap,
van de Fairtrade markt uitgesloten worden.
Omdat we als Fairtrade juist kleine telers willen steunen, heeft FLO de eis van de directe
link losgelaten.
Profiteerden eerder vooral arbeiders op de
druivenplantages in Z-Afrika van Fairtrade,
wijn uit Z-Amerika vertoont een duidelijke
opmars. Afgelopen jaar introduceerde Albert
Heijn bijvoorbeeld succesvol de nieuwe Solombra-wijn uit Argentinië, uitgeroepen door
wijnkenners tot beste nieuwkomer tijdens de

jaarlijkse Fairtrade Wijnverkiezing. Telers van
wijndruiven kregen voor elke kilo druiven een
premie van 5 eurocent.
Droevig was in april 2010 het overlijden van
Marie Malan van het bedrijf Stellar Organics in Z-Afrika. Als huishoudster van de
plantage-eigenaren had ze zich opgewerkt
tot farmmanager. Voor veel zwarte arbeiders
en arbeidsters was zij in die positie een
voorbeeld en inspiratiebron in de strijd voor
betere werkomstandigheden. Ook Fairtrade
verloor met haar een belangrijke voorvechtster voor een betere positie van zwarte
werknemers.
Cacao
Voordat de koffiebranche zich uitsprak voor
meer duurzame koffie op de Nederlandse
markt, hadden ook de spelers in de cacaobranche al een intentieverklaring getekend.
Begin maart spraken zij op het ministerie van
LNV af dat in 2025 alle in Nederland geconsumeerde cacao duurzaam zou moeten zijn.
In 2015 zou al 50% bereikt moeten zijn en in
2012 zouden, op initiatief van Oxfam Novib,
alle Sinterklaasletters geproduceerd moeten
zijn met duurzame cacao. Stichting Max
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Havelaar heeft de intentieverklaring medeondertekend, Stichting Max Havelaar faciliteert
graag de stappen waaraan het bedrijfsleven
zich heeft gecommitteerd.
De afspraken die de cacaobranche heeft
gemaakt heeft echter ongetwijfeld mede
bijgedragen aan een verdere groei van de
verkopen van cacaoproducten onder het
Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. De
verkoop steeg met bijna 40% naar een kleine
3 miljoen kilo. Belangrijk daarin was dat
Verkade al haar Sinterklaasletters onder het
keurmerk bracht, wat ook gebeurde met de
letters onder het huismerk van een aantal supermarkten. Daarnaast begon het Belgische
bedrijf Barry Callebaut cacaogrondstoffen
onder keurmerk te leveren aan bedrijven als
banketbakkers en chocolatiers.
Voor de Nederlandse markt leveren vooral
coöperaties uit Ghana en Ivoorkust de cacaobonen. In Ghana leverde één coöperatie,
Kuapa Kokoo, met bijna 50.000 boerenleden
vele jaren de gewenste West-Afrikaanse
cacao. Het aandeel van de productie dat ze
in 2010 aan de Fairtrade markt leverde, nam
echter flink toe (naar zo’n 20%). Dat kwam
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ook omdat Cadbury in Engeland eerder
besloot haar belangrijkste reep Fairtrade te
maken.
De uitbreiding van het aanbod moest echter
vooral komen van coöperaties uit Ivoorkust,
met zo’n 40 procent van de wereldproductie
het belangrijkste cacaoproducerende land
ter wereld. De aandacht van de certificerende, richtte zich daarom vooral op dit WestAfrikaanse land. De grote uitdaging is om de
vele zwakke cacao-organisaties, gevolg van
achterblijvende investeringen, zo te versterken dat ze betrouwbare handelspartners
worden voor de Europese c.q. Nederlandse
cacao-industrie. Dat leidde tot de nodige
concurrentie in het veld, maar ook tot plannen voor verdere samenwerking. Het aantal
boerenpartners voor Fairtrade in Ivoorkust
steeg in korte tijd sterk. Zo’n 25% van de
cacaogroepen opereert in dat land.
De pogingen om meer cacao uit Ivoorkust
te betrekken kreeg een flinke tegenvaller
met de oplopende politiek spanningen in dat
land, die eind 2010 nog volop voortduurden.
Ze maakten de aanvoer van cacao, ook in
Fairtrade, toenemend onzeker. In Nederland is er nauwelijks interesse voor cacao

uit Latijns-Amerika, waar boeren veel meer
biologisch gecertificeerde cacao telen. In
de ons omringende landen is het aandeel
van biologische cacao, vooral afkomstig uit
de Dominicaanse Republiek, maar ook uit
Nicaragua en Peru, echter fors hoger.

in Fairtrade. Eind 2010 besloot FLO die
minimumprijs met in gang van 2011 echter
te verhogen naar US$ 2000 per ton, vanwege de gestegen productiekosten. Ook de
premie en de prijzen voor biologische cacao
werden verhoogd.

Naast politieke spanningen had ook cacao
te maken met hoge marktprijzen. Enerzijds
speelde daarbij de politieke spanningen in
West-Afrika een rol, anderzijds komt het
ook door de groeiende vraag naar cacao als
gevolg van toenemende consumptie. Speculatie versterkte ook hier de prijseffecten.
Hoewel de consumptie wereldwijd in 2010
tijdelijk iets afnam vanwege de financiële
crisis, gaat een langere trend uit van zo’n
2% groei per jaar. In 2010 was productie en
consumptie met 3,6 miljoen ton cacaobonen
ongeveer in balans, maar cacao-experts
verwachten de grenzen van de productie te
hebben bereikt als investeringen in productielanden uitblijven.
Gemiddeld lag de wereldmarktprijs voor
cacao in 2010 op bijna US$ 3000 per ton,
iets hoger dan een jaar eerder. Die prijs ligt
ver boven de gegarandeerde minimumprijs
van US$ 1750 (incl. premie van US$ 150)

Met de US$ 150 premie die in 2010 nog
gold, ontvingen cacaoboeren het afgelopen
jaar via verkopen in Nederland meer dan
US$ 300.000 extra, bovenop de reguliere
marktprijs. Een boerenorganisatie als Uirevi
in Ivoorkust gebruikte dit geld voor het telen
van jonge cacaoplanten. Ze verdeelt deze
onder haar boerenleden om oude struiken te
kunnen vervangen.
FLO besloot in 2010 ook voor cacao de
directe link tussen eindproduct en boer
niet langer verplicht te stellen. Chocola
is een complex product, bestaande uit
cacaomassa en cacaoboter aangevuld met
suiker, eventueel melkpoeder en enkele
andere ingrediënten. Het blijven scheiden
van al die halffabricaten door de keten heen
en op het zelfde moment de juiste volumes
cacaomassa, cacaoboter en suiker, allemaal
onder Fairtrade, bij elkaar te krijgen, is com-

plex en uiterst kostbaar. Zeker als Fairtrade
volumes een relatief klein deel beslaan in de
totale productie van een chocoladebedrijf.
Door vast te blijven houden aan fysieke
traceerbaarheid in chocola zou de interesse
van grote chocoladebedrijven voor Fairtrade
verdwijnen en daarmee ook de kansen die
Fairtrade biedt voor kleine cacaoboeren
teniet doen. Het loslaten van de fysieke
traceerbaarheid was daarom een welkome
beslissing, die perspectief biedt voor verdere
uitbreiding van cacao onder Fairtrade.
Suiker en ijs
Met de groeiende chocoladeverkopen steeg
de afzet van suiker mee: in 2010 ruim 1,3
miljoen kilo. Daarnaast steeg de verkoop van
suiker als consumentenproduct, alsmede
suiker als ingrediënt in andere producten dan
chocola. Trekker van die laatste categorie is
ijs, vooral van Ben & Jerry’s, dat met bijna
70% in afzet toenam. Ben & Jerry’s kondigde in 2010 zelfs aan dat in 2012 al het
ijs met duurzame c.q. Fairtrade ingrediënten moet zijn geproduceerd. In totaal werd
naast suiker in chocola daarmee nog eens
ruim 750.00 kilo suiker bij rietsuikertelers in
ontwikkelingslanden ingekocht.

Fabrikanten kochten de suiker vooral in
bij de aan de EU verbonden ACP-landen,
omdat die suiker goedkoper in de EU kan
worden ingevoerd. Suiker kwam dan ook
met name van suikerrietboeren in Paraguay en Malawi, maar in 2010 ook voor het
eerst van boerengroepen uit Mauritius. De
toename van suiker uit ACP-landen ging ten
koste van suiker uit Costa Rica. Suiker uit
dit niet-ACP-land was duurder en daarnaast
vraagt de Nederlandse markt minder om biologische suiker, waarop boeren in Costa Rica
zich meer hebben toegelegd.
De suikeraankopen leverde suikertelers bijna
€ 100.000 aan extra inkomsten op, bovenop
de in 2010 sterk gestegen marktprijs. Gezien
de toenemende vraag naar suiker is FLO
sterk op zoek naar nieuwe boerenpartners in
ontwikkelingslanden. Overigens besloot FLO,
om dezelfde reden als bij fruitsappen, de
directe link tussen eindproduct en telers niet
meer verplicht te stellen.
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Nieuwe en recente
producten
Kruiden
Met de toenemende ijsomzet groeide in
2010 ook de afzet van vanilleproducenten,
vooral groepen uit India. In 2010 konden
naar schatting zo’n 53.000 kilo vanillebonen
tot vanille in ijs worden verwerkt. Voor elke
kilo vanillebonen ontvingen de telers 50 dollarcent bovenop de reguliere marktprijs.
In 2010 kwamen ook andere kruiden onder
keurmerk op de Nederlandse markt. In
verschillende supermarkten verschenen
kruidenmolens van Fair Trade Original,
gefabriceerd in Z-Afrika met kruiden uit met
name India.
Noten
Een ander nieuw product het afgelopen jaar
was cashewnoten, die verkocht werden
onder ‘Puur & Eerlijk’ bij Albert Heijn. Tot
dusverre waren alleen pinda’s uit met name
Malawi in de vorm van pindakaas onder
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keurmerk verkrijgbaar. De verkoop van pindakaas nam sterk toe maar werd in de loop
van 2010 aangevuld met ruim 13.000 kilo
cashewnoten, afkomstig van kleine boeren
uit Ghana, Burkina Faso en Mozambique.
Groente
Al enkele jaren verkende Stichting Max Havelaar de mogelijkheden van verse groente,
met name bonen en peulen uit Afrika. Dat
resulteerde in 2010 in de Fairtrade certificering van boeren die hun producten als groep
of via een gecertificeerde grotere plantage
mogen leveren. Tot concrete verkopen in
Nederland resulteerden de inspanningen het
afgelopen jaar nog niet, maar de producten
verschenen al wel in winkels in Engeland,
Luxemburg en België. Er is goede hoop
dat de peulvruchten, die het nieuwe bedrijf
Fairfields in Kenya van kleine boeren onder
Fairtrade voorwaarden afneemt, in 2011 ook
in Nederland te koop zal zijn.
Sportballen
Nieuw het afgelopen jaar waren ook
sportballen, gefabriceerd in Pakistan. Het
draagt bij aan betere omstandigheden van
de arbeiders, die de ballen in elkaar stikken.

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010
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Ruim 43.000 ballen gingen afgelopen jaar in
Nederland over de toonbank.
Jatropha
In 2010 heeft Stichting Max Havelaar in
Tanzania samen met haar partners proefvelden opgezet voor de productie van jatropha
gecombineerd met mais en bonen. Doel
van de proef is te zien of kleine boeren door
het gebruik van betere werkmethoden en
organische bemesting, de teelt van hun
voedselgewassen zonder opbrengstverlies
kunnen combineren met de productie van
oliehoudende jatrophazaden. Er kan dan
meervoudige winst ontstaan. Niet alleen
voor het boereninkomen, maar ook voor hun
productiemilieu, de energievoorziening en
het klimaat.
De lokale verantwoordelijkheid voor de
proeven ligt bij drie grote, Fairtrade gecertificeerde organisaties van koffieboeren. De
Nederlandse partners in het project zijn de
ontwikkelingsorganisatie ICCO en het energiebedrijf Eneco.
De teeltproeven zijn onderdeel van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om jatropha onder Fairtrade certificatie te brengen.

De studie kijkt nadrukkelijk ook naar de vooren nadelen van de afzet van jatropha-olie op
de lokale markt en helpt de boerenpartners
bij het ontwerpen en evalueren van verschillende verdienmodellen. Belangrijk aspect van
het onderzoek is de optie om via jatropha
carbon credits te genereren. De studie wordt
uitgevoerd met financiële steun van het
fonds Duurzame Biomassa Mondiaal, onder
management van Agentschap NL.

toekomst. De rijst komt van kleine boeren in
Thailand en India, die met de Nederlandse
verkopen in 2010 zo’n € 10.000 aan extra
inkomsten ontvingen.

Olijven
In 2009 werden olijven en olijfolie, afkomstig
van boeren uit Palestina, onder keurmerk
op de Nederlandse markt gelanceerd. De
verkopen van vooral olijfolie namen in 2010
licht toe naar ruim 4000 liter.

Bloemen
De verkoop van bloemen nam in 2010 met
meer dan 25% af. Dit is te wijten aan de
teruglopende aandacht die het product
kreeg na de succesvolle start begin 2009.
Arbeiders en vooral arbeidsters op plantages
in Kenya en Zimbabwe profiteerden van de
verkopen. In 2010 ontvingen ze naar schatting ruim € 75.000 aan premiegelden, die ze
konden besteden aan sociale projecten. We
verwachten dat de lagere omzet een tijdelijke
was en in 2011 weer wordt rechtgetrokken.

Rijst
Rijst van Fair Trade Original is al enkele
jaren onder keurmerk in Nederland verkrijgbaar, maar inmiddels kent Nederland vier
aanbieders van Fairtrade rijst. De rijst is te
koop in verschillende supermarkten en in
Wereldwinkels. De verkopen vertoonden in
2010 een bescheiden groei naar meer dan
400 duizend kilo, maar het product heeft
ongetwijfeld meer perspectief voor de nabije

Katoen
De positieve trend in de verkopen van
katoenartikelen zette het afgelopen jaar
(nog) niet door. Bijna 750.000 stuks katoenartikelen werden er in Nederland onder het
keurmerk afgezet, circa 10% minder dan in
2009. De sterk gestegen prijzen (de hoogste
in 140 jaar!), maar ook het beperkte aanbod
droegen daaraan bij. Door de hoge prijzen
en mogelijk late bestellingen was veel katoen

wellicht al eerder elders verkocht. Niettemin neemt de belangstelling voor Fairtrade
katoenartikelen vanuit de handel toe. Het
aantal bij Stichting Max Havelaar aangesloten licentiehouders steeg in 2010 van
11 naar 17 bedrijven. In 2010 ging 55% als
kleding langs de kassa en bestond 43% uit
bed-, bad- en huishoudtextiel.
Stichting Max Havelaar startte in 2007
met ondersteuning van ICCO met katoen.
In 2008 werd gekozen voor een focus op
stabiele business-to-business markten waar
grote volumes katoen in omgaan en die via
campagnes aangesproken kunnen worden
op hun gedrag. Het leidde tot een keuze
voor ‘bed-, bad- en huishoudtextiel’. In 2009
starten we een hotelcampagne, met hulp
van het reclamebureau They, die door de
goede ontvangst in het buitenland ongetwijfeld navolging in andere landen zal krijgen.
Het afgelopen jaar resulteerde de campagne
in een campagneboek voor de hotelsector
en een kick-off tijdens de Horecava-beurs.
Naar aanleiding van deze activiteiten gingen
vervolgens vijf hotels over op Fairtrade
gecertificeerde katoen. Het eerste hotel,
het Amsterdamse Dorint Hotel, breidde het

aantal Fairtrade kamers uit naar veertig.
Per kamer wordt naar schatting 133 kilo
ruwe katoen verwerkt, wat voor 40 kamers
neerkomt op inkomsten voor 24 katoenboeren. In november bracht het Dorint Hotel met
haar toeleveranciers, onder begeleiding van
Stichting Max Havelaar, een bezoek aan de
katoenboeren in Mali. Met de verkopen van
de katoenproducten in Nederland in 2010
ontvingen organisaties van katoenboeren
in West-Afrika en India ruim € 100.000 bovenop de reguliere marktprijs.
Thee
De afzet van thee neemt gestaag toe. Het
afgelopen jaar gaf opnieuw een aanzienlijke groei te zien: ruim 30% naar meer dan
172.000 kilo. Kwam voorafgaande de groei
vooral tot stand in de institutionele markt
van bedrijven en instellingen, dit keer deed
de consumentenmarkt flink mee. Superunie
besloot de door haar geleverde huismerken
volledig onder Fairtrade te brengen, zodat
de merken Perfekt, Markant, 1 de beste en
Plus voortaan alleen te koop zijn onder het
Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. De
thee werd geleverd door plantagebedrijven
op Sri Lanka, waarvan de arbeiders over elke

verkochte Fairtrade kilo 50 dollarcent extra
ontvingen die ze kunnen besteden aan gezamenlijke projecten. Andere thee kwam uit
O-Afrika en India. In totaal ontvingen boeren
en arbeiders ruim € 65.000 aan Fairtrade
premiegelden.
De sterk gestegen productiekosten noopte
FLO ook tot aanpassing van de minimumprijzen voor thee, die in november ingingen.
Ook besloot FLO de hindernissen voor kleine
boeren voor toetreding tot Fairtrade weg te
nemen door de fysieke link met het eindproduct niet langer verplicht te stellen. Kleine
boeren waarvan de theebladeren in de regel
gemengd worden met andere partijen thee
omdat de volumes te klein zijn om apart te
verwerken, hebben zo toch de mogelijkheid
om in Fairtrade mee te doen en als organisatie vooruit te komen.
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Inkooporganisatie
Superunie
bracht al
haar theehuismerken
onder
Fairtrade
keurmerk
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Afzet van Fairtrade producten in Nederland (2009/2010)
Afzet in kilo*
Product			
Koffie
Cacao/chocola
Bananen
Vruchtensap
Overig fruit
Honing
Suikerartikelen
Noten
Olijfolie/olijven
Rijst
Suiker
Thee
Wijn
IJs
Totaal voedselproducten

2009					

2010			

index

2.977.892
2.136.885
4.761.289
1.621.177
956.252
100.768
82.958
23.126
4.383
288.075
221.869
131.636
744.629
624.745

3.516.435
2.951.341
10.748.659
1.640.263
925.376
78.109
87.255
53.638
4.476
406.957
575.434
172.580
816.453
1.055.873

118
138
226
101
97
78
105
232
102
141
259
131
110
169

14.675.684

23.032.849

157

* Vruchtensap, wijn en ijs in liters.

Afzet*
Product					
Bloemen
Katoenartikelen
Sportballen
Totaal overige
producten

2009			
1.357.895
829.107
0
2.187.002

2010			
966.310
748.045
43.140
1.757.495

index
71
90
n.v.t
80

Dankzij uw keuze
voor thee met het
Max Havelaar
keurmerk ontvingen
boeren en arbeider
op theeplantages
65,000 euro
extra, bovenop
de marktprijs.
Hiermee investeren
zij in gezamenlijke
projecten op
het gebied van
gezondheidszorg en
onderwijs.

* Bloemen in bossen van 10 stelen; katoen in eenheden textiel; sportballen in absolute aantallen.
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FAIRTRADECAMPAGNES 2010

Om bekendheid te geven
aan Fairtrade producten
en het verhaal erachter
organiseerde Stichting Max
Havelaar uiteenlopende
campagnes en activiteiten.
Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

Fairtrade Coalitie
Nationale Postcode Loterij

In februari 2010 werd bekend dat de
Nationale Postcode Loterij (NPL) Stichting
Max Havelaar, de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels en Fair Trade Original
gaat ondersteunen om de doorbraak van
Fairtrade te realiseren in Nederland. De drie
organisaties bundelen de krachten in een
Fairtrade Coalitie om de hoeveelheid Fairtrade producten op de Nederlandse markt
flink te laten groeien. In 2010 werd als start
van de samenwerking de Fairtrade Week
2010 door de Fairtrade Coalitie-partners
gezamenlijk georganiseerd. Het totale project
met de NPL duurt vijf jaar. Momenteel wordt
de campagne Fairbezig.nl ontwikkeld door
reclamebureau Kesselkramer, waarmee de
‘doorbraak van Fairtrade’ in Nederland gestimuleerd zal worden.

029

Bent u Fairbezig? Doel
van deze campagne
is om in vijf jaar tijd
een verdrievoudiging
te realiseren van
de afzet van
Fairtrade producten
in Nederland. De
campagne is voor
iedereen: van
supermarkten en
winkeliers, tot overheid
en consumenten.
Voor meer informatie,
zie: www.fairbezig.nl

Elke dag π±

Fairtrade Coalitie:
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Fairtrade week 2010

Fair.wissel
de letter
van je naam
voor de letter
van de wereld
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Van 21 t/m 30 oktober 2010 vond de vierde
editie van de Fairtrade Week plaats. Deze
campagneweek is inmiddels uitgegroeid tot
een platform voor eenieder die Fairtrade een
warm hart toedraagt: bedrijven, supermarkten
(retail), horeca, onderwijsinstellingen, consumenten. Steeds meer mensen komen tijdens
de Fairtrade Week in actie. De deelnemers
aan de week zijn meer en meer ‘partner’.
Partners
Voor het eerst organiseerde Stichting Max
Havelaar de Fairtrade Week in coalitieverband met de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels en Fair Trade Original.

FAIR� �WISSEL�JE...
BOODSCHAPPEN

KOOP�FAIRTRADE

Voor fairtrade chocolade geldt: wie goed doet, krijgt

INCL. 16
SKORTING
!
BONNEN

lekkers. Want met fairtrade chocolade help je boeren
en arbeiders in ontwikkelingslanden aan een betere
toekomst. Let deze week op acties in supermarkten

FAIR-WISSEL TIJDENS DE
FAIRTRADE WEEK

Overzicht van
activiteiten tijdens
de Fairtrade Week
2010:
• Winkelacties in
supermarkten en
Wereldwinkels
• Fairtrade producten
tijdens het Nationaal
Schoolontbijt
• Lancering Fairtrade
Universiteiten &
Hogescholen campagne
• Fairtrade@Work
Campagne

WINKELACTIES

Stichting Max Havelaar heeft de overtuiging
dat je zichtbaar aanwezig moet zijn daar
waar de aankoopbeslissing door de consument wordt genomen, namelijk op de winkelvloer. Er is dit jaar wederom gekozen voor
acties met supermarkt-formules, te weten
PLUS, Jumbo en DEEN Supermarkten.
Daarnaast werden de retailactiviteiten ondersteund door een huis-aan-huis krant die in
een oplage van 6,1 miljoen werd verspreid
tijdens de Fairtrade Week. Hierin zaten
kortingsbonnen om de verkoop van Fairtrade producten te stimuleren. De jaarlijkse
Fairtrade Week is inmiddels een gevestigd
fenomeen; de supermarktorganisaties houden er in de planning van hun jaarkalender
rekening mee.
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Bij ruim 3000
winkels stond
het Fairtrade
assortiment
een week
lang in de
schijnwerpers.

• Fairtrade Restaurant Week
• Max Havelaar Lecture

Deze krant is speciaal gemaakt voor de Fairtrade Week met medewerking van Netwerk VSP en Romeo Delta

en Wereldwinkels en koop een
fairtrade product. Bovendien maak je kans op
een totale Fairtrade Make-Over t.w.v. b 1000,-

De Fairtrade Week werd mede mogelijk gemaakt door:
De huis-aan-huis krant werd mede mogelijk gemaakt door:

op fairwissel.nl!

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010
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CONSUMENTEN
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KOFFIE

De centrale boodschap van de Fairtrade
Week campagne richting consumenten
was: Fair-Wisselen. Via radiocommercials en
campagnematerialen werd deze boodschap
ondersteund en werden consumenten opgeroepen om tijdens de dagelijkse boodschappen hun producten te ‘Fair-wisselen’ voor
Fairtrade producten. Ook werd de website
www.fairwissel.nl gelanceerd waarbij actief
gebruikt werd gemaakt van sociale media
zoals Twitter. Deze campagne heeft geleid
tot mooie resultaten. Uit (scan)onderzoek
van onderzoeksbureau GFK komt naar voren
dat het aantal kopende huishoudens van
gemiddeld 800.000, tijdens Fairtrade Week
2010 steeg naar 1.100.000 huishoudens,
een stijging van 37,5%.

Het aantal
kopende
huishoudens
van gemiddeld
800.000, steeg
tijdens Fairtrade
Week 2010
naar 1.100.000
huishoudens, een
stijging van 37,5%

TROUWBIJLAGE
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Wederom zocht Stichting Max Havelaar samenwerking met mediapartner Trouw. Voor
het vierde jaar op rij bracht het landelijke
dagblad een Fairtrade special uit bij de krant
van zaterdag 23 oktober 2010.

KOOP EEN BETERE WERELD
Koop je producten met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade, dan ontvangen
boerenorganisaties in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs en werken ze aan een beter
milieu. De eerlijke prijs kunnen boeren gebruiken om belangrijke zaken te realiseren als
onderwijs, productiviteitsverbetering, infrastructuur en gezondheidszorg.

Je koopt bananen...

Je koopt chocolade...

Je koopt koffie...

… en koffieboer Juan
Guillonano Vega Velasquez
uit Honduras wordt steeds
professioneler waardoor de
kwaliteit van zijn koffie beter
wordt en meer opbrengt.

L JE ...
E
S
S
I
W
R
I
FA

…en de zoon van Hilda
Largocha, bananenboerin in
Colombia, kan naar school.

BANANEN

Je koopt wijn...

... en Rydal Jeftha kan zich
inzetten om kinderen en volwassenen op zijn wijnplantage
in Zuid-Afrika op te leiden en
ze een beschermde omgeving
te bieden.

… en de cacao-coöperatie
van Dora Arthur kan investeren in schoon drinkwater,
verharde wegen, elektriciteit,
gezondheidscentra en onderwijsvoorzieningen.

Van 21 t/m 30 oktober is het weer Fairtrade Week. Het thema van de week is Fair-Wissel!
Een week lang wordt Nederland geprikkeld om gewone boodschappen in te wisselen voor fairtrade boodschappen. Dit is heel eenvoudig,
want het assortiment fairtrade producten is veelomvattend en overal verkrijgbaar. Van supermarkten, restaurants tot bedrijven en hotels,
iedereen doet mee. De Fairtrade Week wordt georganiseerd door Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en
Stichting Max Havelaar. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Wij bedanken ook:

De Trouw bijlage werd mede mogelijk gemaakt door:
BANANEN
IN FAIRTRADE

FAIRTRADE KOFFIE
Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

orem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. In
luctus, lectus ullamcorper tempor
porttitor, purus ligula molestie felis,
vitae volutpat. Ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. In luctus,
lectus ullamcorper tempor porttitor,
purus ligula molt.
www.fairwissel.nl
De Fairtrade Week is een initiatief van Fair Trade
Original, Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
en Stichting Max Havelaar. Dit wordt mede mogelijk
gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
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Na jarenlange consumentencampagnes
moesten dit jaar ook bedrijven en instellingen eraan geloven. Stichting Max Havelaar
riep cateraars en bedrijven op om te kiezen
voor Fairtrade voedingsmiddelen gedurende
de werkdag. Bedrijven die op dinsdag 26
oktober (tijdens de Fairtrade Week 2010)
een originele Fairtrade activiteit organiseerden, zoals een koffiebreak of lunch, maakten kans op het Gouden Dienblad 2010:
een eervolle prijs die het duurzame imago
van het bedrijf onderstreept. Op ruim 3000
bedrijfslocaties vonden activiteiten plaats die
werden beoordeeld door de vakjury. In de
categorie Cateraar bemachtigde Sodexo de
eerste prijs. Albert Heijn won in de categorie
Werkgever en het Amsterdamse restaurant
De Culinaire Werkplaats won de prijs in de
categorie Kleinbedrijf.
Fairtrade op het werk
De jury, bestaande uit Floortje Dessing
(ambassadeur Stichting Max Havelaar), Adrie
Papma (directeur Oxfam Novib) en Hans
Schmeinck (Misset Catering), beoordeelde
de inzendingen op basis van de volgende
criteria: originaliteit, aantal gebruikte Fairtrade producten en de bijdrage aan bewustwording onder werknemers. De winnaars
blonken uit binnen deze criteria. Bij ruim dui-

Steeds meer
Fairtrade producten
op het werk

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

zend bedrijfsrestaurants van Sodexo konden
gasten zelf een Fairtrade menu samenstellen
met behulp van receptkaartjes. Albert Heijn
riep zijn werknemers op om hun vertrouwde
pak koffie mee te nemen van huis en op het
werk te ‘FAIR-wisselen’ voor Fairtrade koffie,
en het Amsterdamse restaurant de Culinaire
Werkplaats organiseerde speciaal voor de
stagiaires een uitgebreide Fairtrade lunch.

Op ruim 3000 bedrijfslocaties vonden
Fairtrade@Work activiteiten plaats; van
Fairtrade lunches tot
koffiepauzes.
Gouden Dienblad 2010
Het ‘Gouden Dienblad’ werd dit jaar voor de
eerste keer uitgereikt. “Deze eervolle onderscheiding geeft aan dat bedrijven duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Dat
begint in de eigen organisatie, onder andere
met het serveren van Fairtrade producten
op het werk”, aldus Peter d’Angremond,
directeur Stichting Max Havelaar.
Voor meer informatie ga naar
www.fairtradeatwork.nl

De Fairtrade@Work Campagne werd mede mogelijk gemaakt door:

Fairtrade
Restaurant Week

Van 25 t/m 31 oktober 2010 vond de
tweede editie van de Fairtrade Restaurant
Week plaats, een initiatief van Stichting
Max Havelaar en de duurzame culinaire
gids Puur! uit eten. Ruim 160 restaurants
serveerden een week lang de h’eerlijkste
gerechten met Fairtrade ingrediënten. In
de aanloop van deze week werden diverse
workshops georganiseerd bij groothandels
ter bevordering van de verkrijgbaarheid van
Fairtrade producten. Ter promotie van de
week werden verschillende materialen
ontwikkeld voor horecaondernemers waarmee zij het verhaal achter Fairtrade konden
uitdragen richting hun gasten. Ook werd er
een promotiefilm ontwikkeld samen met Topkok en ondernemer Ramon Beuk die optrad
als ambassadeur. De Fairtrade Restaurant
Week werd goed opgepakt door de media.
Zie voor meer informatie:
www.fairtraderestaurantweek.nl

Ruim 160 restaurants
serveerden een week
lang de h’eerlijkste
gerechten met
Fairtrade ingrediënten.

Pure Chocolade
fondue

• 100 g pecannoten
• ½ verse ananas (Fairtrade)
• 2 bananen (Fairtrade)
• 2 eetlepels citroensap
• 200 g extra pure chocolade, in stukjes (Fairtrade)
• 1 mespunt gemalen kardemom
Receptuur van ZTRDG.

De Fairtrade Restaurant Week werd mogelijk gemaakt door:

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

036

Stichting Max Havelaar | campagnes 2010

Max Havelaar Lecture

campagnes 2010 | Stichting Max Havelaar 037

Op woensdag 27 oktober 2010 (in de Fairtrade Week) vond de vierde Max Havelaar
lecture ‘Power and Responsibility’ plaats
op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een
volle zaal luisterde naar presentaties rond de
vraag hoe de macht en verantwoordelijkheid
van multinationals op de beste manier ingezet kan worden voor duurzame ontwikkeling,
armoedebestrijding en mensenrechten in
ontwikkelingslanden.
Onder leiding van gastheer Prof. Rob van
Tulder en na een voorwoord van de Fund
Manager van de Triodos Bank Koert Jansen
en Peter d’Angremond, directeur Stichting
Max Havelaar, kon het publiek luisteren naar:

De Lecture werd feestelijk afgesloten met de
lancering van de Fairtrade Universiteiten en
Hogescholen campagne door Jan Pronk,
die tevens juryvoorzitter is van de Fairtrade
Gemeente Campagne.
Zie voor meer informatie
www.maxhavelaarlecture.nl

Jan Pronk Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Unctad topman
en ex-VN-gezant voor Soedan.
Sjaak de Korte Commercieel Directeur van Plus Supermarkten, de
supermarkt die in januari 2010 als eerste in Nederland de stap maakte naar
100% Fairtrade gecertificeerde bananen.
Rob Cameron CEO van Fairtrade Labelling Organizations (FLO), de
koepelorganisatie van het wereldwijde Fairtrade keurmerk.
Joan Karanja Directeur Cooperation for Fair Trade in Africa (COFTA).

KATOEN CAMPAGNE

Het concept van de Katoen Campagne is
simpel: als hotels in Nederland Fairtrade
gecertificeerde katoen zouden gebruiken
in beddengoed, handdoeken, badjassen,
badmatten, kussens, etc., dan heeft dat een
enorm positieve impact op katoenboeren in
West Afrika. Daarom startte Stichting Max
Havelaar in 2009 een hotelcampagne voor
Fairtrade gecertificeerd katoen. De campagne, die werd mogelijk gemaakt door ontwikkelingsorganisatie ICCO, stimuleert hotels
en toeleveranciers een switch te maken naar
Fairtrade gecertificeerde producten. Hoewel
de focus ligt op katoen wordt ook gestimuleerd om meer Fairtrade gecertificeerde
food- en drankproducten te gebruiken in
minibar en bar/restaurant. In 2009 is de
campagne op de kaart gezet in de hotelsector via de eerste Fairtrade Hotelkamer
ter wereld in het Dorint Hotel Amsterdam
Schiphol Airport. In 2010 zijn de volgende
acties en resultaten geboekt:

Januari
Stand op hotelplein Horecava en debat
‘Make Fairtrade your Business’
Maart
Isa Hoes opent Fairtrade Suite in Sandton
IJsselhotel Deventer
Mei
Versturing boek ‘Please change the room
to Fairtrade’ naar 1.500 hotels i.s.m. met
Koninklijke Horeca Nederland
September
Kappelerput Conferentiehotel Heeze schakelt
i.s.m. met toeleverancier Womitex over op
Fairtrade gecertificeerd bed- en badlinnen
September
Hotel De Limbourg in Sittard schakelt i.s.m.
toeleverancier Womitex over op Fairtrade
gecertificeerd bed- en badlinnen.
Oktober
Jos Nijhuis, President-directeur & CEO van
Schiphol Group, opent Fairtrade & Green
etage van 40 kamers/suites in Dorint Hotel
Amsterdam Airport

Licentiehouders in Fairtrade gecertificeerde katoenproducten voor hotels: Blycolin, Edelweiss,
Fair Trade Original, Good 4 All, Hezemans, Jade, Lavital, Sealskin, Van der Kleij, Womitex
De Max Havelaar Lecture is een samenwerking tussen:

Sjaak de Korte
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Hotels met keuze voor Fairtrade gecertificeerd katoen: Conscious Hotel in Amsterdam, Dorint Hotel Amsterdam Airport, Hotel
De Limbourg in Sittard, Kapellerput Conferentiehotel in Heeze,
Sandton IJsselhotel Deventer en meer in aantocht.

De campagne werd
mede mogelijk
gemaakt
door:
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FAIRTRADE BRUILOFT
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Afgelopen jaar organiseerde Stichting Max
Havelaar op 8 mei 2010, de internationale
dag voor Fairtrade, de eerste Fairtrade
bruiloft. Robert ten Brink voltrok dit eerlijke
huwelijk en Nederland had hiermee een
wereldprimeur. De bruidsjurk van Fairtrade
katoen was speciaal voor deze bijzondere
gelegenheid ontworpen door ontwerpster
Jessica Joyce. Wanda Freeke en Caleche
Brandsen uit Breda werden, na een oproep
in het dagblad METRO, uit 100 aanstaande
bruidsparen verkozen tot Fairtrade Bruidspaar van Nederland.
Robert ten Brink trouwde het
Fairtrade bruidspaar
Speciaal voor deze bruiloft was Robert ten
Brink beëdigd als buitengewoon ambtenaar.
Hij vond het een eer om het bruidspaar eerlijk te trouwen en draagt Fairtrade en Max
Havelaar een warm hart toe. “Fairtrade is
helemaal van nu. Op deze manier laten zien
wat er allemaal Fairtrade kan, zelfs trouwen!”, aldus Robert ten Brink.

De Fairtrade Bruiloft werd mede
mogelijk gemaakt door partners
van Stichting Max Havelaar en
mediapartner METRO.

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

Trouwlocatie en huwelijksreis
Als trouwlocatie werd gekozen voor het
duurzame restaurant Fifteen in Amsterdam
waar de (h)eerlijkste hapjes en dranken werden geserveerd, van Fairtrade bubbels tot
reusachtige chocoladefontein met Fairtrade
chocolade van Verkade. Ook de huwelijksreis
stond in het teken van Fairtrade. Het bruidspaar reisde af naar Kenia en Tanzania met de
duurzame reisorganisatie Sawadee, waar zij
een Fairtrade koffiecoöperatie bezochten.

De bruiloft heeft veel aandacht gekregen in
de landelijke media. Diverse magazines en
dagbladen publiceerden artikelen en ook in
televisieland bleef deze bijzondere huwelijksvoltrekking niet onopgemerkt; Koffietijd
en RTL Boulevard wijdden een item aan de
Fairtrade Bruiloft.

Bananen Hyves Campagne

Voor meer informatie, zie
www.eerlijktrouwen.nl

Robert ten
Brink voltrok het
eerste Fairtrade
huwelijk tijdens de
internationale dag voor
Fairtrade.

Hyvescampagne: Leerlingen van
basisschool de Regenboog die
meedoen met de campagne ‘Sluit je
aan, word een eerlijke banaan!’

In juli 2010 werd de Hyvescampagne ‘Sluit
je aan, word een banaan, gelanceerd. Binnen afzienbare tijd sloten ruim 40.000 kinderen zich aan bij de Hyvescampagne. Een
prachtig resultaat dat gevierd werd tijdens
een heus bananenfeest met leerlingen van
basisschool de Regenboog in Almere. Ook
actrice Tanja Jess en musicalster Charly
Luske kwamen naar de Regenboog waar
hun zoontje op school zit. ‘Wij steunen deze
campagne volledig want door te kiezen voor
Fairtrade bananen kunnen boeren in ontwikkelingslanden werken aan een betere toekomst’, aldus de actrice. Klassikaal pimpte
groep 8 van basisschool de Regenboog hun
dansende bananen op Hyves.

Ruim 40.000 kinderen
sloten zich aan bij
de Hyvescampagne
‘Sluit je aan word een
eerlijke banaan!

De voorlichtingscampagne http://eerlijkebananen.hyves.nl/ had tot doel om kinderen
op een speelse manier te betrekken bij
eerlijke handel. Dat dit onderwerp leeft onder
kinderen bleek uit het feit dat ruim 350.000
kinderen de campagne via Hyves doorstuurden naar hun eigen vrienden. Via verschillende opdrachten konden kinderen meer te
weten komen over Fairtrade en het belang
hiervan voor kinderen aan de andere kant
van de wereld.

De campagne werd mede mogelijk gemaakt door:
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Fairtrade Gemeente
Campagne

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die
aangeeft dat een gemeente bijzonder veel
aandacht besteedt aan Fairtrade. Van bedrijven tot het café om de hoek van school tot
sportkantine, in supermarkt en kledingzaak.
Als een gemeente aan zes criteria voldoet
en de akkoord heeft gekregen van de jury
(onder leiding van Jan Pronk), mag het de
titel Fairtrade Gemeente ontvangen.
Op 12 december 2010 ontving de gemeente
Utrecht de titel Fairtrade Gemeente. Inclusief
Utrecht telt Nederland op dit moment 12
Fairtrade Gemeenten. Naast deze gemeenten zijn inmiddels in ruim 50 andere gemeenten ook vrijwilligers actief om ook dit doel te
behalen. Ook kerken en scholen halen de
titel Fairtrade binnen (zie www.fairtradegemeente.nl). Tijdens de Max Havelaar Lecture
op 27 oktober 2010 werd de subcampagne
Fairtrade Universiteiten Hogescholen op
feestelijke wijze gelanceerd door Jan Pronk.

In december
behaalde Utrecht
als eerste van de
vier grote steden
de Fairtrade
Gemeente titel
en daarmee telt
Nederland in
2010 in totaal
12 Fairtrade
Gemeenten.
Ruim 50
gemeenten zijn
in de race om de
Fairtrade titel te
behalen.

De Fairtrade Gemeente Campagne in Nederland is een initiatief van de Landelijke Vereniging
van Wereldwinkels (coördinator van de campagne) , Stichting Max Havelaar, Vereniging COS
Nederland en ontwikkelingsorganisatie ICCO. De organisaties vormen samen de stuurgroep van
de Fairtrade Gemeente Campagne.
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Jaarrekening 2010
Balans per 31 december 2010 (in euro)

ACTIVA

tabel 01

31/12/2010

31/12/2009

Materiële vaste activa
Inventaris en verbouwingen

23.317

35.803

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit

14.652

14.367

Totaal vaste Activa

37.969

50.170

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsfonds
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve organisatie
versterking

491.582
448.261
208.619
1.007.844

199.664
432.836
162.389
939.589

Totaal vlottende activa

2.156.306

1.734.478

2.194.275

1.784.648

31/12/2010

31/12/2009

918.229
533.712
23.317

840.081
23.046
35.803

52.000
1.527.258

898.930

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen bedragen
Overige nog te betalen bedragen

423.409
1.404
242.204

334.213
261.702
289.803

Totaal kortlopende
schulden

667.017

885.718

2.194.275

1.784.648

TOTAAL PASSIVA
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tabel 02

Totaal reserves en
fondsen

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

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
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tabel 03

Baten uit eigen
fondswerving

Realisatie

2010

Lasten

Realisatie

Begroting

2010

Besteed aan
doelstelling

2009

Donaties, giften en schenkingen
Nalatenschappen
Baten uit acties van derden
Af: directe verwervingskosten
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen

4.301

5.000

4.010

1.349.400
-5.338
293.408
24.917

424.400
-1.000
393.331
10.000

518.720
-4.335
64.603
20.304

Beschikbaar uit
fondsenwerving

1.666.688

831.731

603.302

Kosten in % van baten uit eigen
fondswerving

0,4%

0,2%

tabel 04

0,8%

Realisatie

2010

Realisatie

Begroting

2010

2009

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

53.193
177.071
224.974
19.925
193.704
622.343

50.000
141.000
455.000
14.400
485.915

121.484
193.953
352.738
20.802
92.469

1.762.001

1.531.200

1.364.722

Totaal lasten

3.053.211

2.677.515

2.146.168

628.328

3.800

-58.204

Overschot
respectievelijk Tekort

Overige Baten
Gebruiksrechtvergoeding
Vergoedingen en verkopen
materialen
Bijzondere baten
Totaal overige baten
Totaal baten
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1.872.603

1.650.000

1.377.284

142.248

199.584

2.014.851

1.849.584

106.653
725
1.484.662

3.681.539

2.681.315

2.087.964

Het Overschot respectievelijk Tekort is onttrokken/ toegevoegd aan:
Bestemmingsfonds
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve organisatie
versterking
Continuïteitsreserve

510.666

52.000
65.662

3800

63.074

TOTAAL

628.328

3.800

-58.204

-121.278
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BATEN

tabel 05
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ICCO

ICCO

FAIRTRADE

FAIRTRADE

agentschap
nl

FRUIT

KATOEN

week

gemeente

biomass

NPL

keurmerk
activiteiten

realisatie

begroting

realisatie

beheer / admin

2010

2010

2009

Lasten

tabel 06

Baten uit eigen

Salarissen/Sociale lasten

fondswerving

Pensioenlasten

ICCO

ICCO

FAIRTRADE

FAIRTRADE

agentschap
nl

FRUIT

KATOEN

week

gemeente

biomass

Overige personeelskosten
Donaties, giften en schenkingen

4.301

4.301

5.000

4.010

1.349.400
-5.338
293.408
24.917

424.400
-1.000
393.331
10.000

518.720
-4.335
64.603
20.304

Nalatenschappen
Baten uit acties van derden
Af: directe verwervingskosten

135.000
-1.790

135.000

1.000.000

14.400

Subsidies van overheden

15.000
-3.548

293.408

Baten uit beleggingen

24.917

38.500
3.850
3.850

9.930
995
995

24.492
2.340
2.340

13.790
1.380
1.380

3.850
5.775

995
1.485

1.638
2.574

1.380
2.070

Bestuurskosten
Huisvestingskosten

50.000

NPL

Kantoorkosten
Kosletn FLO
Controle Keurmerk
Promotie en publiciteit

53.193

121.246

224.974

602.343

5.525

keurmerk
activiteiten

realisatie

begroting

realisatie

beheer / admin

2010

2010

2009

593.132
11.723
110.828
443
48.244
122.044
398.644
90.094
330.181

679.844
20.288
119.393
443
56.107
133.948
398.644
90.094
1.337.462

645.000
65.000
69.000
2.000
58.000
84.000
266.600
70.000
948.000

594.996
47.185
131.846
672
45.667
94.228
244.433
75.213
788.904

56.668

216.988

469.915

123.024

Internationale activiteiten/
Beschikbaar uit
fondsenwerving

Productontwikkeling

50.000

137.511

135.000

14.400

293.408

1.000.000

36.369

1.666.688

831.731

603.302

0,3%

0,1%

0,7%

TOTAAL LASTEN

Kosten in % van baten uit eigen
fondswerving

160.320

53.193

177.071

224.974

-3.193

-39.560

-89.974

19.925

193.704

622.343

1.762.001

3.053.211

2.677.515

2.146.168

156.055

377.657

227.343

628.328

3.800

-58.204

156.055

377.657

Overschot
Overige Baten

respectievelijk tekort

Gebruiksrechtvergoeding

1.872.603

1.872.603

1.650.000

1.377.284

Het Overschot respectievelijk Tekort is onttrokken/ toegevoegd aan:

106.653
725
1.484.662

Bestemmingsfonds

Vergoedingen en verkopen
materialen

5.525

56.351

80.372

142.248

199.584

5.525

56.351

1.952.975

2.014.851

1.849.584

Bijzondere baten
Totaal overige baten

-23.046

Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve organisatie
versterking

Totaal baten
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50.000

137.511

135.000

19.925

349.759

1.000.000

1.989.344

3.681.539

2.681.315

2.087.964

-121.278

510.666

Continuïteitsreserve

-3.193

-16.514

-89.974

TOTAAL

-3.193

-39.560

-89.974

156.055

377.657

52.00
175.343

52.000
65.662

3.800

63.074

227.343

628.328

3.800

-58.204
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Kasstroomoverzicht
over 2010 (in euro)

tabel 07

2010

2009

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Correctie voor afschrijvingen
Correctie voor financiële vaste activa

628.328
21.416
-285

-58.204
23.059
-279

-353.573
-218.701

202.382
292.625

-8.930

-8.546

68.255

451.037

939.589
1.007.844

488.552
939.589

68.255

451.037

Mutaties werkkapitaal
• Vorderingen
• Kortlopende schulden
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Afname/Toename
Geldmiddelen
Liquide middelen aanvang boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
TOTAAL
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Toelichting op de balans per 31 december 2010

Grondslagen van de financiËle verslaglegging
Algemeen
Stichting Max Havelaar, statutair gevestigd
aan het Lucas Bolwerk 7 te Utrecht, heeft als
doel het verbeteren van de levensomstandigheden van boeren in ontwikkelingslanden.
Activiteiten bestaan uit het promoten van
Fairtrade in Nederland door middel van het
Max Havelaar keurmerk. De waardering van
activa en passiva vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen
tegen de nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben.
Richtlijn
De jaarrekening 2010 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

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

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 afschrijvingen. 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
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd op
de nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor mogelijk oninbare vorderingen. Deze voorziening wordt bepaald op
basis van een individuele beoordeling van de
openstaande posten.

Reserves en fondsen
Binnen reserves en fondsen wordt onderscheid 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 reserve activa bedrijfsvoering betreft het
deel van het eigen vermogen dat is aangewend voor de financiering van materiële
vaste activa. De reserve organisatie versterking is bestemd voor het organisatie proces
dat binnen Max Havelaar gestart is.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten uit eigen fondsenwerving
Opbrengsten uit donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar
van ontvangst. Nalatenschappen worden

opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van
voorschotten worden in het boekjaar waarin
ze worden ontvangen verantwoord als baten
uit nalatenschappen. Voor zover van toepassing worden de opbrengsten verminderd met
over de giften en donaties geheven belastingen.
Grondslagen voor het opstellen van de kosten verdeelstaat
Toerekening vindt plaats op basis van de
volgende grondslagen:
• Direct toerekenbare kosten worden
direct toegerekend
• Niet direct toerekenbare kosten worden
op basis van de begroting toegerekend
aan het onderwerp waarop deze betrekking hebben.
Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld
volgens de indirecte methode, waarbij het
resultaat als uitgangspunt wordt genomen
voor het bepalen van de kasstroom uit operationele activiteiten.

MATERIELE vaste activa

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris en verbouwingen
Zie tabel 8.
Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit
Sinds 1996 participeert Max Havelaar in het
aandelenkapitaal van Oikocredit. In 2010
zijn uit stockdividend aandelen toegevoegd.
De doelstellingen van Oikocredit en Max
Havelaar vertonen veel overeenkomsten. Bovendien worden partners van Max Havelaar
ondersteund door Oikocredit.
Vlottende Activa
Debiteuren
Het saldo van de debiteuren is in het eerste
kwartaal van 2011 grotendeels ontvangen.
Op basis van individuele beoordeling is een
voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren van € 30.135.
Nog te factureren bedragen
Dit betreft het door de licentiehouders aan
Max Havelaar verschuldigde gebruiksrechtvergoeding over het vierde kwartaal 2010.

Dit is in februari 2011 gefactureerd aan de
licentiehouders.

tabel 08

Inventaris en verbouwingen
verloop:

Overige nog te ontvangen bedragen
Zie tabel 9.

Saldo 1 januari

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Max Havelaar.

Saldo 31 december

Investeringen
Afschrijvingen

2010

2009

€
35.803
€
8.930
€ -/-21.416
€
23.317

€ 50.316
€
8.546
€ -/-23.059
€ 35.803

Investeringen in automatisering worden in 3 jaar afgeschreven, de overige investeringen
in 5 jaar.

Overige nog te ontvangen bedragen

tabel 09

€

9.599

Nog te ontvangen omzetbelasting

€ 56.351
€
7.178
€ 105.444

€
€
€
€
€

10.000
64.603
32.816
1.701
43.670

Saldo 31 december

€ 208.619

€ 162.389

Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen subsidie (Max Havelaar Lecture)

€
€

24.646
15.000

Nog te ontvangen subsidie (NCDO)
Nog te ontvangen subsidie (SenterNovem Biomass)
Nog te ontvangen Biomass
Nog te ontvangen overig
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ContinuIteitsreserve

tabel 10

VERLOOP:

2010

2009

Overgeboekt van Reserve activa bedrijfsvoering

€ 840.081
€ 65.662
€ 12.486

€ 762.494
€ 63.074
€ 14.513

Saldo 31 december

€ 918.229

€ 840.081

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN
Coninuïteitsreserve
Zie tabel 10.
Max Havelaar kiest als norm voor het
eigen vermogen, dat de continuïteitsreserve minimaal gelijk is aan de posten
Salaris/Sociale lasten en pensioen
lasten. Zie ook de financiële strategie.
Volgens deze norm zou het eigen
vermogen € 700.000 moeten zijn en is
hieraan voldaan.
Bestemmingsfonds
Met de Stichting ICCO Interkerkelijke
Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking is een strategische samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
ICCO financiert de campagne om de
verkrijgbaarheid te vergroten van fruit
met het Max Havelaar keurmerk, de
ontwikkeling en introductie van katoen
en de Fairtrade Week. In 2009 waren
de toegekende subsidie bedragen voor
katoen niet volledig besteed. Deze zijn
in 2010, in overleg met ICCO, alsnog
uitgegeven.
Ook van Agentschap NL is een subsidie
ontvangen (zie toelichting bij Subsidie)
die in 2010 niet volledig besteed is.
Deze wordt met instemming van Agentschap NL in 2011 alsnog besteed.
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Dit is ook het geval bij de in 2010
ontvangen bijdrage van de NPL. Het
niet bestede deel is toegevoegd aan het
bestemmingsfonds. Zie tabel 11.
Reserve activa bedrijfsvoering
Dit deel van het eigen vermogen kan
niet zonder meer worden besteed, omdat hiermee de activa voor de bedrijfsvoering zijn gefinancierd. De stand van
het reserve is gelijk aan de boekwaarde
van de materiële vaste activa per 31
december 2010. Zie tabel 12.

Saldo 1 januari
Uit resultaat bestemming

Bestemmingsfonds

tabel 11

1 januari
2010
ICCO Katoen

Toevoeging
2010

Kortlopende schulden
Crediteuren
Veel van de kosten voor promotie en

Totaal

ONTTREKKING 31 december
2010
2010
€ 23.046

€ 23.046

Agentschap NL Biomass

€ 156.055
€ 377.657

€ 156.055
€ 377.657

NPL Doorbraak Fairtrade

Reserve organisatie versterking
In 2010 is een organisatie ontwikkelingstraject gestart, wat doorloopt in 2011.
Doel is de organisatie klaar te hebben
om de aanhoudende groei die verwacht
wordt aan te kunnen. Zowel in hoeveelheid werk die zal toenemen als ook in
de aard van het werk dat zal veranderen. In dit traject wordt in mensen en
processen geïnvesteerd om de gehele
organisatie op (nog) professionelere
wijze in te kunnen laten spelen op de
kansen en uitdagingen die er liggen voor
Fairtrade in Nederland. Zie tabel 13.

€ 23.046

€ 533.712

€ 23.046

Reserve activa bedrijfsvoering
Verloop:

2009

Overgeboekt naar besteedbaar vermogen

€
35.803
€ -/-12.486

€
50.316
€ -/-14.513

Saldo 31 december

€

€

Reserve organisatie versterking
2010

Saldo 1 januari
Toevoeging 2010

€ 52.000

Saldo 31 december

€ 52.000

€ 533.712

tabel 12

2010

Saldo 1 januari

Verloop:

Vooruit ontvangen bedragen

2009

23.317

35.803

tabel 13

publiciteit zijn geconcentreerd rondom
de Fairtrade week, die begin november plaatsvond. Hierdoor is deze post
hoger dan vorig jaar. Alle crediteuren zijn
betaald in het 1e kwartaal 2011.
Vooruit ontvangen bedragen
Zie tabel 14.
Overige nog te betalen bedragen
Dit betreffen verplichtingen die in 2010
zijn aangegaan. Zie tabel 15 voor een
specificatie.
Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen
Reeds toegekende bijdragen
In 2009 heeft de Nationale Postcode
Loterij (NPL) Max Havelaar aangewezen
als beneficiënt voor een periode van 5
jaar. Samen met Fair Trade Original en
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels zal het programma “Doorbraak Fairtrade in Nederland” worden
uitgevoerd. Tot en met 2014 wordt voor
de coalitie uitgegaan van € 900.000 per
jaar. Het Biomass project wordt in 2011
afgerond. Het totale project bedraagt
€ 798.274, 2010 is er € 193.704
uitgegeven aan dit project. Voor 2009
en 2010 samen is in totaal € 286.166
besteed.

Nalatenschappen
In maart 2011 kreeg we bericht van
notaris Herwig dat Stichting Max Havelaar als erfgenaam genoemd is in het
testament van Mevrouw J.C. Franse.
Uit het voorlopige inventaris blijkt dat
het aandeel van Max Havelaar wordt
geschat op € 40.000.
Huurverplichtingen
Max Havelaar huurt een kantoor aan het
Lucas Bolwerk te Utrecht. Het huurcontract eindigt van rechtswege op 30 april
2014 met 2 optieperiodes van 5 jaar.
Een deel van de ruimte wordt onderverhuurd. De bruto huurlast bedraagt
in 2010 op jaarbasis € 60.156. De huur
wordt de komende jaren stapsgewijs
verhoogd en zal vanaf mei 2011
€ 66.981 op jaarbasis bedragen.
Max Havelaar verhuurt een deel van de
kantoorruimte aan Export Partners B.V..
Het huurcontract eindigt van rechtswege op 30 april 2011, maar het contract
is in april 2011 met 1 jaar verlengd.
Vanaf mei 2011 is de huur op jaarbasis
€ 16.607.
Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie van
€ 17.243 afgegeven.

tabel 14

2010
ICCO Fruit

2009

Vooruit ontvangen huur

€ 1.404

€ 50.000
€ 135.000
€ 75.000
€
1.702

Saldo 31 december

€ 1.404

€ 261.702

ICCO Katoen
ICCO Fairtrade week

Overige nog te betalen bedragen

tabel 15

2010

2009

€
€
€
€

88.871
19.642
26.085
19.242

€
€

74.802
9.819

€

52.000

€
€
€
€
€

13.500
20.000
14.343
16.142
12.500

€
€

20.000
41.230

€

9.100

Overig

€

2.779

€
€
€
€
€
€

8.465
7.202
11.050
40.485
20.000
4.750

Saldo 31 december

€ 242.204

Eindejaarsuitkering, opgebouwd vakantiegeld en vrije dagen
Loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremie
Marketingfonds
Ontwikkelingskosten productdatabase
Fruit campagne
Fairtrade Katoen
Fairtrade week
Biomass
Doorbraak Fairtrade
Reservering accountantskosten
FLO Globescan
Control Union Inspecties
Boek Fairtrade hotel
Fairtrade wedding

€ 289.803
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Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2010
Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / baten aan
doelstelling 76%.
Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen /
totale lasten 42%.
Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving /
baten eigen fondsenwerving 0,4%.

Baten uit eigen
fondswerving

Project
ICCO Fruit 2010*
ICCO katoen 2010*
FT week ICCO*

Donaties, giften en schenkingen
Incidenteel worden er giften en donaties
ontvangen van particulieren. Onze boodschap
is dat de beste manier om kleine boeren en
plantage werkers 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, willen we onze donateurs
garanderen dat wij op een nette manier met
deze giften omgaan. Max Havelaar had
een “verklaring van geen bezwaar” van het
Centraal Bureau Fondsenwerving. Door
gewijzigde regels komt Max Havelaar hier niet
meer voor in aanmerking en zal in 2011 een
aanvraag voor het CBF keurmerk worden
ingediend. Giften worden gebruikt voor de
ontwikkeling en introductie van katoen met
het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade.
Acties van Derden
Volgens Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen moeten ontvangsten van andere
fondsenwervende instellingen apart worden
verantwoord. Zie tabel 16.
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Acties van Derden

FT week ICCO

2009

2010
€ 50.000
€ 135.000
€ 75.000
€ 75.000

€
€
€

€
€

€
€

50.000
135.000
75.000

FT@work Oxfam/
Novib
FT Gemeente

75.000
14.000

60.000
14.400

NPL Doorbraak
Fairtrade

€ 1.000.000
€
15.000

Triodos MH lecture
Saldo 31 december

€ 424.400

Koffie

GEBRUIKSRECHTVERGOEDING
Op 1 juli 2009 heeft Max Havelaar een
kortingsmodel geïntroduceerd voor Licentiehouders. Afhankelijk van de afzet in Fairtrade
producten worden er kortingen van 25, 50 of
75% gegeven. De licentiebijdragen worden
gepubliceerd op de website: www.maxhavelaar.nl/ondernemersloket/producentenenimporteursfairtrade. Zie tabel 17.

voor het project. De voor het project toegekende subsidie wordt geheel onder de baten
verantwoord, terwijl de kosten van ICCO en
Eneco onder de lasten zijn opgenomen. De
totale kosten voor dit project waren in 2010
€ 193.704. Hiervoor is € 137.349 subsidie
ontvangen. Het restant van € 56.355 is doorbelast aan ICCO en Eneco en is als vordering
op de balans opgenomen.

Vergoedingen en verkoop
materialen
Hieronder vallen onder andere vergoedingen
van licentiehouders voor deelname aan de
Horecava, doorberekende kosten aan zusterorganisaties en de bijdragen van de partners
in het Biomass project. Doordat het Biomass
project deels is uitgesteld naar 2011, is ook
het bedrag dat aan de partners kan worden
doorberekend lager dan begroot.

tabel 17
realisatie 2010

Overige baten

€ 1.349.400

*Via vooruit ontvangen bedragen

Subsidies van Overheden
Voor het project Biomass is door Agentschap
NL in 2009 een subsidie toegekend aan de
drie participanten in het project: ICCO, Eneco
en Stichting Max Havelaar. De kosten voor
het gehele project bedragen € 798.274.
Ons aandeel is € 586.169, waarvan 75%
door Agentschap NL wordt gesubsidieerd.
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
Max Havelaar nihil zijn. Max Havelaar treedt
richting Agentschap NL op als penvoerder

Gebruiksrechtvergoeding

tabel 16

Cacao
Honing
Bananen
Thee
Vruchtensap
Overig fruit
Rijst
Suiker
Wijn
IJs
Katoen
Bloemen
Noten en Olie
Subtotaal
Af: korting
Totaal gebruiksrecht

begroot 2010

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

650.000
500.000
15.000
350.000
50.000
50.000
40.000
25.000
40.000
90.000
40.000
50.000
150.000

realisatie 2009

€ 802.774
€ 563.882
€
12.720
€ 478.692
€
74.503
€
50.714
€
15.062
€
30.205
€
58.546
€
99.039
€
32.526
€
99.328
€
70.481
€
12.466
€ 2.400.938
- € 528.335

€ 2.050.000
- € 400.000

€ 628.782
€ 417.681
€
15.286
€ 187.582
€
54.147
€
45.571
€
42.481
€
20.231
€
32.728
€
87.595
€
16.364
€
50.568
€
92.472
€
2.687
€ 1.694.175
- € 316.891

€ 1.872.603

€ 1.650.000

€ 1.377.284

Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de Rabobank,
ASN Bank en Triodos Bank is in totaal
€ 24.917 ontvangen.
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Lasten

Salarissen / Sociale lasten

tabel 18

In 2010 zag de bezetting er als volgt uit:
januari

december

Medewerkers
Peter d’Angremond

1,00

1,00

Fabeel Butt (in dienst per 15 april 2010)

0,00

1,00

Willeke Drost

0,40

0,53

Fenny Eshuis

0,84

0,84

Mirjam Groten

0,60

1,00

Jos Harmsen

0,80

0,80

Han Hoogvliet

0,80

0,84

Margret van Irsel

0,53

0,53

Bert Jongert

0,80

0,80

Meike Koster (in dienst per 1 mei 2010)

0,00

0,80

Manon van Roon

0,80

0,00

Roosmarie Ruigrok (uit dienst per 28 februari 2010)

0,70

1,00

Jochum Veerman

0,80

0,95

Judith Verkuil

0,90

0,95

Pauline de Visser

0,70

0,70

Christine Vogelaar

1,00

1,00

Totaal fte

10,67 				

12,74

Op de balansdatum hadden Fabeel Butt,
Willeke Drost, Meike Koster en Christine
Vogelaar een tijdelijk dienstverband. Mirjam
Groten en Roosmarie Ruigrok hebben naast
hun vast dienstverband een tijdelijk dienstverband van respectievelijk 0,2 en 0,3 fte.
Beide lopen per 31 december af. Daarnaast
is Hester Kleingeld werkzaam als vrijwilliger.
Christine Vogelaar is 50% werkzaam voor
Max Havelaar België. Deze kosten worden via
de post “Vergoedingen en verkoop materialen” doorberekend.

Bezoldigingsbeleid
directie
naam		
functie		

tabel 19

Dhr. P. d’Angremond
Algemeen Directeur

Dienstverband
aard (looptijd)
uren
parttime percentage
periode

onbepaald
38
100
1/1-31/12

Bezoldiging (eur)
jaarinkomen

Bezoldigingsbeleid Directie
De directie bestaat uit de heer Peter
d’Angremond. Zijn bruto jaarsalaris bedroeg
in 2010 € 94.484. In 2009 ontving de directie
€ 84.317(0,95 fte).
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). Zie tabel 19.

bruto loon/salaris
vakantiegeld
eindejrsuitkering, 13e/14e mnd

• SV lasten (wg deel)

6.340
400

94.484

2.340

• belastbare vergoedingen/
bijtellingen
• pensioenlasten (wg deel)

15.270

• overige beloningen op termijn
• uitkeringen beëindiging
dienstverband
Totaal bezoldiging 2010
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Overige personeelskosten
In 2010 is een medewerkster met zwangerschapsverlof geweest. Gedurende haar afwezigheid werd ze vervangen door ingehuurd
personeel.

87.744

variabel jaarinkomen
totaal

Pensioenlasten
De pensioenen zijn collectief ondergebracht
bij pensioenverzekeraar Zwitserleven. Per
1 januari 2010 is de regeling omgezet van
een eindloon- naar een middenloonregeling.
De realisatie is fors lager dan begroot door
uitgaande waardeoverdrachten.

112.094

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 het
Export Partners B.V.
Kantoorkosten
Hieronder valt een groot aantal kleine posten.
Belangrijke oorzaak van de overschrijding van
de begroting zijn de kosten voor de voorziening Dubieuze Debiteuren (€ 25.863). De
rest van de stijging komt door hogere reis- en
verblijfkosten, telefoon en ICT-kosten. Dit
wordt mede veroorzaakt door het toegeno-

men aantal medewerkers.
Kosten FLO
Het ontwikkelen van keurmerkvoorwaarden,
nieuwe producten en het monitoren van
producenten gebeurt centraal vanuit FLO, de
internationale koepelorganisatie. De kosten
hiervan worden op basis van gebruiksrechtvergoeding over de aangesloten keurmerkorganisaties verdeeld. De begroting was te
laag omdat deze nog gebaseerd was op de
Gebruiksrechtvergoeding van 2009.
Controle Keurmerk
Hieronder vallen de kosten van de controlebezoeken bij licentiehouder, die door Control
Union worden uitgevoerd en de registratiekosten van het keurmerk. Door het gestegen
aantal licentiehouders, zijn er meer controles
uitgevoerd dan gepland.
Promotie en publiciteit
De meeste kosten hangen samen met campagnes zoals de Fairtrade week, Fair Wissel,
Fairtrade hotels, Fairtrade@work
(€ 59.289), Max Havelaar lecture en de Fairtrade gemeentes. Deze worden elders in het
jaarverslag toegelicht.

Internationale activiteiten en
productontwikkeling
Bestaat voor een groot deel (€160.320) uit de
kosten voor het Biomass project.
Utrecht, 31 mei 2011.
Het bestuur van Stichting Max Havelaar,
Mw. J.P. Bahlmann (voorzitter)
Mw. M.H.G.E. van Golstein Brouwers (penningmeester)
Dhr. H. van der Kolk
Dhr. C. Manten
Mw. N.C.C. van den Berg
Overige gegevens
Controleverklaring
Voor de controleverklaring wordt verwezen
naar de hierna opgenomen controleverklaring.
Verwerking resultaat
Van het resultaat van € 628.328 is € 510.666
toegevoegd aan het bestemmingsfonds,
€ 52.000 aan de reserve organisatie versterking en is € 65.662 toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.
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Deloitte Accountants B.V.
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag
Postbus 90721
2509 LS Den Haag
Nederland
Tel: 088 2882888
Fax: 088 2889813
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Het Bestuur van Stichting Max Havelaar
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Max Havelaar te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven
in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken 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 afwijking
van materieel belang bevat.

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 schattingen, 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 2010 en van het exploitatieresultaat over 2010 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.
Den Haag, 31 mei 2011
Deloitte Accountants B.V.

was getekend: drs. T.J. Stalvord RA
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.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

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 omstandigheden. Deze
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dleiding

koffiebranderij Starbucks

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2010

