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25 jaar max havelaar, de
kracht van vooruitgang
“De banaan is één van de meest verbouwde producten ter
wereld. Geen enkel ander soort exotisch fruit wordt meer door
Nederlanders gegeten dan de banaan. Gemiddeld consumeren
we 8 kilo bananen per jaar. In 2013 was er veel te doen
om dit stukje fruit. Er is een bananenoorlog gaande tussen
supermarkten met de focus op de laagste prijs.

Peter d’Angremond
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Deze focus kan gevolgen hebben voor de prijzen die boeren
in ontwikkelingslanden krijgen. Bovendien kampen de boeren
in ontwikkelingslanden met stijgende productiekosten. In
Colombia, het land waar de meeste Fairtrade bananen worden
geproduceerd, zijn de productiekosten de afgelopen jaren met
maar liefst 85 procent gestegen. De druk op de prijzen vanuit
supermarkten in Nederland en de stijgende productiekosten in
het land van herkomst, brengen mogelijk een Fair verdienmodel
voor boeren en arbeiders in de bananensector in gevaar.
Waar het de Fairtrade beweging om te doen is, is dat boeren
op een duurzame wijze bananen kunnen verbouwen en daar
een Faire prijs voor krijgen. Daarom werkt Fairtrade wereldwijd
met ruim 20.000 bananenboeren en arbeiders. Het Fairtrade
keurmerk stelt als eis dat boerenorganisaties ten minste een
minimumprijs ontvangen voor hun bananen en daar bovenop een
Fairtrade premie van 1 US$ per doos van 18 Kg.
Met deze premie kunnen boerenorganisaties investeren in zaken
als productiviteit, gezondheidszorg en scholing waardoor zij
bouwen aan een betere toekomst. Geen enkel ander keurmerk
doet dit op deze manier.

Er worden voldoende bananen op Fairtrade gecertificeerde
coöperaties en plantages geproduceerd om alle Nederlandse
supermarkten te voorzien. Daarom wil ik retailers uitnodigen
om een statement te maken en te kiezen voor de verkoop van
uitsluitend duurzame en eerlijk verhandelde bananen, zoals
PLUS, Spar en Vomar al met succes doen*. Alle consumenten
weten zo dat, ongeacht de verkoopprijs de boeren en arbeiders
in ontwikkelingslanden in elk geval een Faire prijs hebben
gekregen.
In 2013 bestond Max Havelaar 25 jaar. Een leeftijd waarop we
de nodige levenservaring hebben opgedaan, maar ook nog
heel veel ambiëren. Laten we 2014 in het teken zetten van een
gezamenlijke stap vooruit. Het jaar waarin massaal gekozen
wordt voor de Fairtrade banaan.”

Peter d’Angremond
Algemeen directeur Stichting Max Havelaar

* Diverse supermarkten bieden Fairtrade bananen aan als onderdeel van een breder
assortiment. Bij de volgende supermarkten zijn uitsluitend Fairtrade bananen te
koop: PLUS, Spar en Vomar
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Fairtrade International
De Fairtrade koepelorganisatie is verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van de internationale standaarden, voor
producentenondersteuning en voor beleidsontwikkeling.
Fairtrade International is gevestigd in Bonn.
www.fairtrade.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 Fairtrade International en werken aan capaciteitsopbouw
en ontwikkeling van hun leden.
www.fairtrade.net
www.fairtradeafrica.net
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02 Verslag van de directie en toekomstvisie
Op veel fronten is er in 2013 vooruitgang
geboekt voor Fairtrade in Nederland. Het
volume en de marktpenetratie (aantal
kopende huishoudens) is stabiel, de
bekendheid en het vertrouwen blijven hoog.
Stabilisatie in tijden van crisis
In 2013 bedroeg de waarde van de in
Nederland verkochte Fairtrade gecertificeerde
producten 197 miljoen, een groei van 5
procent ten opzichte van 2012. Deze groei
vertaalt zich in een stabilisering van de
Fairtrade kopersgroep. Onderzoeksbureau
GfK heeft recent vastgesteld dat er inmiddels
4,5 miljoen huishoudens zijn die Fairtrade
producten kopen. Daarmee komt de
marktpenetratie uit op 59 procent.
Elk jaar springen er licentiehouders uit die in
het bijzonder een aanjager zijn voor Fairtrade.
Dit jaar waren dat vooral Superunie met al
haar leden, waaronder de supermarkten
PLUS, DEEN, Vomar, Hoogvliet, Spar en
Coop maar ook een retailer als Lidl kende een
mooie groei. Daarnaast stegen onder andere
de volgende merken sterk in volume: Ben
& Jerry’s, Tony’s Chocolonely, Starbucks en
BIO+.
Fairtrade gaat over
ontwikkeling van boeren en
boerenorganisaties
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Het afgelopen jaar ontvingen
boerencoöperaties een Fairtrade premie van
5,4 miljoen euro, een toename van 13% ten
opzichte van 2012. Deze premie ontvangen
coöperaties als gevolg van de hoeveelheid
producten die zij Fairtrade gecertificeerd
verkopen. Daarom: hoe meer bedrijven voor
Fairtrade kiezen en hoe meer consumenten
Fairtrade producten kopen, hoe groter het
effect voor de boeren zal zijn.

op de resultaten van de boeren. Ook de
interne communicatie (binnen de coöperatie)
is essentieel.
In 2013 is er onderzoek gedaan naar
de impact van Fairtrade voor Fairtrade
bananenboeren en arbeiders. De eerste
gegevens laten zien dat zowel boeren als
arbeiders hun situatie door Fairtrade hebben
kunnen verbeteren. Lees meer over dit
onderzoek op p.16.

De boerenorganisaties maken jaarlijks plannen
met concrete doelen die zij willen bereiken.
De boeren, de leden van de coöperatie,
dienen deze plannen goed te keuren.
Vervolgens wordt er door een onafhankelijke
controleorganisatie genaamd Fairtrade
International-CERT vastgesteld of de plannen
naar behoren zijn uitgevoerd.
De plannen kunnen worden gefinancierd met
de Fairtrade premie die de boerenorganisaties
ontvangen. Het afgelopen jaar is de premie
onder meer geïnvesteerd in scholing,
gezondheidszorg en trainingen ten behoeve
van het voorkomen en bestrijden van
koffieroest, een hardnekkige koffieziekte
waardoor koffieboeren hun productie zien
slinken, en dus ook hun inkomsten.
Uit vele studies en eigen monitoring is
bovendien bekend dat behalve de omvang
van de afzet ook de kracht en professionaliteit
van de boerenorganisatie veel invloed heeft

25 jaar Max Havelaar
De activiteiten van Stichting Max Havelaar
stonden in 2013 in het teken van haar 25-jarig
bestaan. Op Op 14 november vierde de
stichting Max Havelaar haar 25-jarig jubileum
met een congres getiteld ‘Smallholder
Innovations’. Tijdens dit congres stonden
de innovaties van het Fairtrade keurmerk
en boeren centraal. Diverse sprekers,
waaronder Harriet Lamb, de CEO van
Fairtrade International, en Maira Manzanares,
koffieproducent uit Honduras, lieten hun licht
schijnen op de laatste ontwikkelingen binnen
Fairtrade.
Innovatie
Verschillende innovatieprojecten kenden in
2013 hun introductie. Zo is in samenwerking
met ICCO en de Fairtrade koffieorganisatie
in Ethiopië OCFCU het Fairtrade Carbon
Partnership gelanceerd. Dit programma kan,

via eerlijke emissierechten, veel impact voor
Fairtrade boeren teweegbrengen.
In 2013 zijn de Fairtrade Sourcing Programs
voor cacao, suiker en katoen geïntroduceerd.
Deze nieuwe programma’s bieden merken
en retail-organisaties een alternatieve manier
om met Fairtrade te werken. In dit geval door
alleen het ingrediënt cacao, suiker of katoen
Fairtrade gecertificeerd in hun eindproduct te
verwerken. Doelstelling van de programma’s
is meer bedrijven Fairtrade ingrediënten
te laten verwerken, waardoor (nog) meer
boerenorganisaties profijt hebben van handel
onder Fairtrade voorwaarden. Al bij de
lancering van FSP bleek er veel animo. Er
zijn internationaal direct forse (extra) volume
commitments gemaakt. Dit onder andere
door Duitse retailorganisaties en het bekende
merk Ferrero.
Ondersteuning en activiteiten
In 2013 zijn de Fairtrade categorieën op
verschillende manieren ondersteund. Onder
meer via de jaarlijkse Fairtrade Week, die
inmiddels is uitgegroeid tot een begrip. Een
overgrote meerderheid van de supermarkten
heeft tijdens de Fairtrade Week in 2013 hun
Fairtrade producten actief onder de aandacht
gebracht. Bekende merken als Ben & Jerry’s,
Fair Trade Original, Tony’s Chocolonely en
Verkade werkten aan deze promotieweek
mee, evenals retailers zoals PLUS en Lidl.
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Vrijwilligers zijn en blijven een essentieel
onderdeel van de Fairtrade beweging.
Mede door hun tomeloze inzet kwamen
er Fairtrade Gemeentes bij en werden vele
mooie activiteiten georganiseerd. Daarnaast
waren er in 2013 de campagnes van ngo’s
die het belang van Fairtrade onderstreepten.
Via de campagne Fairtrade@Work brachten
we Fairtrade onder de aandacht bij bedrijven
en cateraars. Deze campagne werd
georganiseerd in samenwerking met Rank a
Brand.
Fairbezig.nl
Fair Trade Original, Stichting Max Havelaar en
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
werken in de campagne Fairbezig.nl intensief
samen om het gebruik van Fairtrade
producten te stimuleren. De campagne
is mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Financieel
Het resultaat dat ten laste van de
Continuïteitsreserve komt, bedraagt €
119.333. In de begroting was uitgegaan van
een tekort van € 287.560.
De baten vallen lager uit dan in 2012 en
de begroting. Ten opzichte van 2012
komt dit door de aflopende “Subsidie van
Overheden” (Agentschap.NL, Biomass). De
baten in de begroting zijn hoger door dat bij
“Baten uit Gezamenlijke Acties” een bij de
NPL aangevraagd project (€ 993.000) niet
doorging en lagere Gebruiksrechtvergoeding
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door de ontwikkeling van de bananenmarkt.
De lasten stijgen ten opzichte van 2012
door hogere personeelskosten in verband
met tijdelijke uitbreiding van de bezetting en
hogere kosten van Fairtrade International. In
vergelijking met de begroting vallen de lasten
lager uit doordat het aangevraagde NPL
project niet doorging.
Stichting Max Havelaar wil de lopende
activiteiten op de bestaande categorieën uit
licentie-inkomsten kunnen betalen. Daarin
zijn we zo goed als geslaagd. Innovatieve
projecten tracht Stichting Max Havelaar met
subsidies te dekken. Conform de financiële
strategie heeft het bestuur besloten het
resultaat toe te voegen aan de reserve.
Het financiële strategie is gebaseerd op zes
indicatoren.

organisatie gelden als referentie voor het
eigen vermogen. Het besteedbaar vermogen
moet minimaal gelijk zijn aan deze jaarlijkse
kosten.
Volgens deze norm zou het eigen vermogen
minimaal € 1.027.000 (2012: € 965.000)
moeten zijn. De Continuïteitsreserve ligt boven
deze norm.

1) Solvabiliteit
Om de continuïteit van Stichting Max Havelaar
te waarborgen, is het nodig dat er reserves
zijn. Het besteedbaar vermogen moet ook in
mindere tijden hoog genoeg zijn.
Er is geen vaste regel of norm voor een
verantwoorde hoogte van het vermogen.
Voor de vaststelling van de norm is een
inventarisatie gemaakt bij een aantal
organisaties dan wel voorschrijvende
instellingen (zoals het CBF). De richtlijn van
het CBF is maximaal anderhalf keer de kosten
van de werkorganisatie. Ook aan deze norm
is voldaan.

3) Diversificatie
Stichting Max Havelaar streeft ernaar
niet te afhankelijk te zijn van bepaalde
productgroepen of distributiekanalen. Het
aandeel in de licentie-inkomsten van een
bepaalde productgroep mag niet boven
de 50% van het totaal komen. Koffie is de
grootste productgroep, maar blijft onder de
norm van 50%. Nu andere productgroepen
groeien, daalt de afhankelijkheid van koffie.
De organisatie heeft de afhankelijkheid van
koffie teruggebracht, doordat de andere Max
Havelaar-producten groeien.

De salaris- en pensioenkosten van de

2) Liquiditeit
Aan het einde van 2013 is Stichting Max
Havelaar liquide genoeg om aan haar
verplichtingen te voldoen. Stichting Max
Havelaar kiest ervoor om haar financiële
middelen niet te beleggen in risicovolle
waardepapieren, zoals aandelen. Aan de
norm op gebied van veilige belegging is
voldaan.

Ook op het gebied van distributie is Stichting
Max Havelaar afhankelijk van een beperkt

aantal spelers. Spreiding van de afzet over
meerdere producten, supermarkten en Out
of Home gebruik is essentieel om dit risico te
verdelen.
4) Waardeoverdracht
Doel van de Stichting Max Havelaar is de
ontwikkeling van boerenorganisaties in
ontwikkelingslanden. Deze ontwikkeling kan
op vele manieren plaatsvinden en er is een
scala aan indicatoren relevant. Stabiliteit
van inkomsten –ook in moeilijke tijden- is
een belangrijk middel om de ontwikkeling
te ondersteunen. Fairtrade draagt bij aan
die stabilisatie via een gegarandeerde
minimumprijs en de Fairtrade premie. Als
onderdeel van de financiële strategie acht
Stichting Max Havelaar het van groot belang,
een doelstelling te formuleren die de financiële
voordelen van boerenorganisaties afzet tegen
de systeemkosten van Max Havelaar.
De financiële voorwaarden (ook wel:
waardeoverdracht) is als volgt gedefinieerd*):
Fairtrade afzet x (Fairtrade minimumprijs +
Fairtrade premie).
In verband met de invloed van de dollarkoers
op marktprijzen is deze doelstelling niet
geheel door Max Havelaar te beïnvloeden.
De systeemkosten daarentegen zijn wel
te beïnvloeden. Stichting Max Havelaar wil
tegen zo laag mogelijke systeemkosten de
waardeoverdracht aan boeren(organisaties)
optimaliseren. Als definitie van de
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systeemkosten nemen wij de licentiebijdragen.
Stichting Max Havelaar stelt als norm dat
de systeemkosten maximaal 12,5% van de
waardeoverdracht mogen bedragen.
Deze norm heeft beperkingen maar is wel een
maatstaf die de verhouding weergeeft tussen
de kosten van Max Havelaar en de financiële
voordelen van de boeren een goede indicator
om de effectiviteit weer te geven van Stichting
Max Havelaar. Het CBF hanteert een norm van
maximaal 25 procent van de wervingskosten
om geld te genereren voor projecten. Stichting
Max Havelaar streeft een betere ratio na.
De licentiebijdrage is in 2013 € 2.474.658 en
de waardeoverdracht € 38.500.000. Dit is 6
procent (2012: 6 procent). Dat betekent dat
de norm gehaald is. Stichting Max Havelaar
wil haar efficiëntie verder verhogen en zal bij
blijvende groei haar licentiebijdrage verder
verlagen.
5) Plannen, evalueren en
kostenbeheersing
Kostenbewustzijn en een kritische kijk op
de uit te geven kosten zijn essentieel voor
Stichting Max Havelaar. In 2013 gaf Stichting
Max Havelaar € 3,9 miljoen uit. Dit is inclusief
penvoerderschap van een door de Nationale
Postcode Loterij-project dat wordt uitgevoerd
samen met de Landelijke Vereniging van
Wereldwinkels en Fair Trade Original. De
belangrijkste uitgaven zijn Salarissen/Sociale
lasten (24 procent), Promotie en Publiciteit
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(37 procent) en Fairtrade International (17
procent van de lasten of 26 procent van de
Gebruiksrechtvergoeding).
In 2012 heeft Stichting Max Havelaar een
strategie opgesteld voor de periode tot en met
2015. Deze wordt vertaald naar jaarplannen,
doelstellingen, indicatoren en budgeten op.
Ieder kwartaal vindt een evaluatie plaats en
een rapportage aan het Bestuur. Indien nodig
wordt het beleid bijgesteld.
Max Havelaar wil in 2014 de samenwerking
met de zusterorganisaties in België en overige
landen intensiveren om synergievoordelen te
behalen.
6) Funding
De reguliere activiteiten van Stichting Max
Havelaar bestaan uit het promoten van
Fairtrade in Nederland door middel van
het Max Havelaar keurmerk. De kosten
hiervan moeten worden gedekt uit de
gebruiksrechtvergoeding.
Innovatie en uitbreiding (investering in het
ontwikkelen van nieuwe ketens en nieuwe
marktvraag) wordt gefinancierd uit andere
geldstromen (subsidies en bijdragen door
particulieren / bedrijven).
De normdekking voor de reguliere activiteiten
is in 2013 gerealiseerd.
In april 2012 heeft het Centraal Bureau
Fondsenwerving het CBF-keurmerk
toegekend aan Stichting Max Havelaar. Het
CBF beoordeelt fondsenwervers op het

gebied van Bestuur, beleid, fondsenwerving,
besteding van de middelen en vastlegging en
verantwoording.
Perspectief 2014
Voor 2014 verwachten we een geringe groei.
Voor een groot deel is dit het gevolg van de
economische crisis die de consument hard
raakt. Retailorganisaties beschermen hun
marktaandeel en zullen daarbij niet schuwen
om aan te sturen op prijsverlagingen.
Duurzame en eerlijk verhandelde producten
kunnen daardoor in de verdrukking komen.
Dit ondanks het feit dat burgers nog steeds
aangeven verduurzaming en eerlijke handel erg
belangrijk te vinden.
Stichting Max Havelaar blijft investeren in
de ontwikkeling van nieuwe supply chains
om daarmee nieuwe groepen boeren
toegang te verschaffen tot de mondiale
consumentenmarkten. Net als afgelopen jaar
ligt hierbij de focus op de productcategorieën
bloemen, noten, sappen en rijst. Met de
introductie van Hero fruitsappen onder het
Fairtrade keurmerk (in Q2 2014) is het eerste
succes in de categorie fruitsappen een feit.
Kantoorpand en werkplekken
Stichting Max Havelaar heeft de ambitie om
in 2014 te verhuizen naar een duurzamer
onderkomen waarbij flexibele werk- en
vergaderruimtes een centrale positie zullen
innemen. Samen met OikoCredit Nederland
wordt gekeken naar mogelijke samenwerking
en gedeelde huisvesting.

Samenwerking met
belanghebbenden
Samenwerking is en blijft van essentieel belang
binnen het Fairtrade model. Wij kunnen het
niet alleen!
Met internationale collega’s zal de
samenwerking gericht zijn op het bieden van
een uitstekende dienstverlening tegen lage
kosten.
Uiteraard is de samenwerking met
boerenorganisaties in ontwikkelingslanden
cruciaal; het zijn onze belangrijkste
belanghebbenden. Zij zijn voor 50 procent
eigenaar van onze koepelorganisatie Fairtrade
International en zijn daar vertegenwoordigd in
alle belangrijke comités.
Essentieel is ook de samenwerking met
onze belangrijke partners in de markt:
de licentiehouders. Zij zijn het gezicht
van het product naar de consument.
Jaarlijks organiseren we voor hen een
licentiehoudersvergadering waar plannen, best
practices en resultaten worden gepresenteerd.
Met vele licentiehouders is er sprake van een
intensieve samenwerking om de markt voor
Fairtrade producten te vergroten. Tevens wordt
er met een aantal partners (zoals bijvoorbeeld
Tony’s Chocoloney) samengewerkt in concrete
projecten om de leefomstandigheden van
boeren te verbeteren.
Daarnaast is er de samenwerking met
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de overheid en met ngo’s die veelal
kaderstellend opereren. Bij concrete
samenwerkingsprojecten gebeurt dit op
basis van goedgekeurde plannen en vindt
er achteraf een projectrapportage plaats. Zo
heeft de organisatie zeer intensief met ICCO
samengewerkt aan het Fair Climate project dat
tijdens de viering van 25 jaar Max Havelaar aan
een groot publiek is gepresenteerd.
Communicatie naar consumenten gebeurt
door radio, folders, sociale media, free
publicity, het jaarverslag en aanwezigheid op
evenementen en beurzen. Monitoring van de
resultaten wordt gedaan door onderzoek van
GFK, Q&A en Globescan.
Directie Stichting Max Havelaar
Peter d’Angremond
Algemeen directeur
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03 Bestuur Stichting Max Havelaar
Tineke Bahlmann
Voorzitter
• Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht
• Commissaris ING
• Voorzitter Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
• Lid Raad van Toezicht Stedin
• Lid Raad van Toezicht MVO Nederland
• Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam.
• Lid Raad van Advies SVB
• Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam

Natasja van der Berg
• Directeur Tertium, Lid Raad van Toezicht
• Hivos Triodos Fonds
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Marilou van Golstein-Brouwers
penningmeester
• Directeur Triodos Investment
managementBV.
• Member of the Board of Directors of Triodos
Sicav II, Triodos Sustainable Trade Fund en
Triodos Renewable Energy for Development
Fund
• Raad van Advies Women in Financial
Services
• Member of the Board of Directors of the
Global Impact Investing Network

Henk van de Kolk
• Voorzitter FNV Bondgenoten (tot april 2013)
• Member of the Board (Treasurer) of the Fair
Wear Foundation
• Bestuurslid FNV Mondiaal (tot april 2013)
• Member Steering and Executive Committee
IndustriAll European Trade Union
• Raadslid Sociaal Economische Raad (tot
april 2013)
• FNV-coördinator Topsectoren en
Techniekpact
• Werknemersvoorzitter Administratiekantoor
MN Services

Cees Manten
• Directeur van ACR bv. (Adviescentrum
Commerciële Retailzaken).
• Als adviseur opererend binnen diverse
directie- en managementteams van
Foodproducenten
• Voorzitter van de inkooporganisatie
SuperTrade binnen de Foodservices
branche
• Lid van verschillende Raden van Advies
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04 Verslag van het Bestuur 2013
Stichting Max Havelaar is gevestigd te
Utrecht, Lucasbolwerk 7 en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en
omstreken onder nummer 41155212.
Stichting Max Havelaar heeft zich ten doel
gesteld bij te dragen aan de ontwikkeling
van achtergestelde gemeenschappen in
ontwikkelingslanden. Dit doet zij door middel
van het bevorderen van ‘eerlijke handel’:
het bieden van toegang tot internationale
handel onder goede voorwaarden voor kleine
producenten, zodat zij zelf aan een betere
toekomst kunnen werken.
Het bestuur en de directie
Stichting Max Havelaar heeft een bestuur
dat bestaat uit vijf personen. Prof. dr.
Tineke Bahlmann zit het bestuur voor. Het
dagelijkse management van Stichting Max
Havelaar wordt gevoerd door de directeur,
Peter d’Angremond. Hij is tevens onderdeel
van het Global Operational Team binnen de
internationale Fairtrade koepelorganisatie en
was tot einde 2013 voorzitter van de National
Fairtrade Organizations.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
besturen en toezicht houden. De operationele
activiteiten zijn gedelegeerd aan de directeur
(eindverantwoordelijk) en het team. Dit is
vastgelegd in de statuten, regelementen en
het directiestatuut.
Leden van het Bestuur en de directie
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hebben geen onderlinge relaties in de
familiesfeer en hebben geen zakelijke relatie
met de organisatie om iedere vorm van
belangenverstrengeling uit te sluiten.
Bestuursbeleid
Het bestuur vergadert minimaal vier keer
per jaar in aanwezigheid van de directie.
Belangrijkste onderwerpen zijn:
• strategiebepaling en jaarplan
• financieel beleid en waardeoverdracht
naar producenten
• (bij)sturing op KPI’s
• personeel en organisatie
• markt, ontwikkeling en innovatie
Voor elke bestuursvergadering wordt een
agenda opgesteld en worden besluiten
genotuleerd.
Strategiebepaling en jaarplan
Het jaarplan voor 2013 is eind 2012
goedgekeurd, inclusief KPI’s op basis
waarvan per kwartaal werd gerapporteerd
en (bij)gestuurd. Terugkijkend op 2013 is
vastgesteld dat de gestelde doelen zijn
gerealiseerd. De ingeslagen koers met focus
op een beperkt aantal categorieën is verder
doorgevoerd in 2012 en werpt haar vruchten
af.
Financieel beleid en
waardeoverdracht naar
producenten

Het financieel beleid is op een zestal
indicatoren gebaseerd, te weten: solvabiliteit,
liquiditeit, omzetgroei, waardeoverdracht,
kosten en fondsenwerving
Aan de solvabiliteitsnorm wordt voldaan.
De liquiditeit is voldoende om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen. De
spreiding van de licentie-inkomsten over
meerdere licentiehouders voldoet aan
de vastgestelde normen. Hierdoor wordt
voorkomen dat Stichting Max Havelaar te
afhankelijk wordt van enkele licentiehouders.
De waardeoverdracht geeft aan hoe de
kosten van de stichting zich verhouden
tot de waardeoverdracht aan de
boeren(organisaties). In 2013 is de
waardeoverdrachtsratio gelijk gebleven.
Het bestuur houdt een strakke focus op de
kosten. Stichting Max Havelaar heeft haar
geld gespreid over rekening-couranten bij
verschillende banken.
Het streven is bestaande
productcategorieën te financieren uit
lopende gebruiksrechtvergoedingen. Voor
de financiering van innovaties en nieuwe
categorieën worden externe gelden
aangetrokken.
In samenwerking met de Landelijke
Vereniging van Wereld Winkels en Fairtrade
Original werkt Stichting Max Havelaar aan

de meerjarige campagne ‘Doorbraak van
Fairtrade in Nederland’. Deze campagne
wordt mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Organisatie
In 2013 heeft het team van Stichting Max
Havelaar collectief gewerkt aan de realisatie
van een ambitieus programma rond de viering
van 25 jaar Max Havelaar. Het evenement
heeft veel (inter)nationale gasten getrokken.
Een functie-indelingstraject is afgerond en zal
in 2014 worden geïmplementeerd. De sfeer
in het team is goed. Er wordt professioneel en
resultaatgericht gewerkt.
Markt, ontwikkeling en
innovatie
Het aanbod van Fairtrade gecertificeerde
producten in Nederland blijft groeien.
Nederland laat in de internationale Fairtrade
context zien op een uiterst kostenefficiënte
manier te kunnen werken. Het bestuur
bedankt de consumenten en vrijwilligers die
deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt.
In de productcategorieën noten, sappen
en bloemen wordt intensief gewerkt aan
ketenontwikkeling. Daarnaast worden er
innovatieve programma’s ontwikkeld op
thema’s als kinderrechten en klimaat. De
nieuwe ontwikkelingen zullen in de komende
jaren gaan bijdragen aan de verdere groei van
Fairtrade impact voor boeren.
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Vooruitblik
Het bestuur heeft er vertrouwen in dat het
beleid op bestaande investeringscategorieën,
alsmede de innovaties met betrekking tot
het klimaat via fair-carbon-rights, zullen
bijdragen aan de groei van Fairtrade in
Nederland. Tegelijkertijd is het bestuur
zich er van bewust dat de economische
omstandigheden buitengewoon lastig zijn. Er
is een toenemende prijsdruk in de retail. Deze
ontwikkeling kan een – tijdelijk − drukkend
effect hebben op de ontwikkeling van de
groei.
De financiële stabiliteit en de mogelijkheden
die het beneficiëntschap van de Nationale
Postcode Loterij bieden zijn geweldig. Het
vertrouwen dat de Nederlandse Postcode
Loterij in de organisatie heeft getoond door
het goedkeuren van een extra projectfinancieringsaanvraag in februari 2014 biedt
een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden.
Het bestuur ziet mogelijkheden om
strategische partnerships met bestaande
partners als ICCO en Oxfam Novib te
continueren. Gezien de concrete activiteiten
op innovatieve projecten acht het bestuur het
noodzakelijk om aanvullende partnerships
aan te gaan.
Governance verandering
Begin 2014 heeft het bestuur besloten het
bestuursmodel te veranderen in een model
met een raad van toezicht. Dit zal medio
2014 geëffectueerd worden.
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05 Ontwikkelingen in de markt
Groei door verkopen bij retailers
Koffie en bananen zijn in volume nog altijd de belangrijkste producten
voor Max Havelaar. Ook op internationaal niveau zijn deze producten
verantwoordelijk voor de grootste volumes. Samen hadden ze in 2013
in Nederland een volume-aandeel van ruim 60 procent. Dit is iets lager
dan in de jaren daarvoor. De derde grootste categorie is chocolade,
inmiddels goed voor een volume-aandeel van ruim 10 procent. Jaar op
jaar laat chocolade een flinke groei zien.

fairtrade koffie

2012

2013

28%
groei

Feit!
Koffieboeren ontvingen
in 2013 € 2.835 miljoen
Fairtrade premie

KG

KG

KG

KG

KG

KG

naar
5,2 miljoen
kilo

fairtrade cacao

2012

2013

26%
groei

Feit!
Cacaoboeren ontvingen
in 2013 € 578 duizend
Fairtrade premie
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Koffie
In 2013 groeide de verkoop van koffie met 28 procent, mede
dankzij de introductie van Fairtrade gecertificeerde koffie bij de
supermarktketens PLUS en DEEN eind 2012. In de zogeheten ‘Out of
Home-markt’ lanceerde Peeze klimaat-neutrale Fairtrade koffie. Deze
klimaat-neutrale koffie is tot stand gekomen dankzij een project van
ICCO en Stichting Max Havelaar met koffieboeren in Ethiopië. Lees
meer op pagina 18.
Bananen
De totale verkoop in de productcategorie bananen is in 2013 circa
19 miljoen kilogram. Bananen blijven het grootste product in de
Fairtrade product-portfolio. In 2013 vond echter wel een daling plaats
in de verkoop van bananen. Deze daling komt geheel door het feit
dat de supermarkten Emté en COOP gestopt zijn met het verkopen
van uitsluitend Fairtrade bananen. De supermarkt-organisaties
PLUS, SPAR en VOMAR zijn wel uitsluitend Fairtrade bananen blijven
verkopen. Deze verkopen laten een mooie autonome groei zien.
In 2011 is een samenwerkingsverband gestart met de Nederlandse
ambassade in Colombia, importeur Fyffes, de Colombiaanse
exporteur Uniban en Stichting Max Havelaar om de positie van de
Colombiaanse bananentelers verder te versterken. In 2012 waren
de eerste resultaten daarvan zichtbaar in de vorm van de versnelde
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aanleg van drainage en capaciteitsopbouw
van de boerenorganisaties. In 2013 is dit
verder uitgebreid. In februari 2014 is er een
groot onderzoek naar de impact van Fairtrade
op de bananenboeren en arbeiders op
bananenplantages uitgekomen. Dit onderzoek
is ook gepubliceerd op onze website.
Elders in dit jaarverslag zijn de belangrijkste
conclusies beschreven.
Wijn
De verkoop van Fairtrade wijnen in de
Nederlandse supermarkten stijgt fors met
29 procent. Vooral het laatste kwartaal van
2013 heeft een goede verkoop laten zien. In
dit kwartaal zijn er extra marketingactiviteiten
geweest met de firma Coenecoop om de
Koopmanskloof wijnen onder de aandacht
te brengen. Dit heeft geresulteerd in het
plaatsen van de wijn in diverse actiefolders
van meerdere supermarkten en een mooi
artikel in de “Boodschappen Wijn Special”
van supermarktorganisatie Plus. Alle
supermarkten die Fairtrade wijnen verkopen
laten een stijging zien in de verkoop. Ook zijn
er in 2013 voorbereidingen getroffen voor de
introductie van een nieuw wijnlabel onder de
naam ‘House of Mandela’.
Cacao
Cacao laat een bijzonder mooie groei zien
met 26 procent meer volume. Deze groei is
voor een groot deel te danken aan de stap
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die inkooporganisatie Superunie eind 2012
heeft gezet door hun volledige lijn huismerkchocoladerepen te voorzien van het Fairtrade
keurmerk. Ook de merken Tony’s Chocolonely
en Swiss leveren een belangrijke bijdrage aan
dit hoge groeicijfer.
Suiker
De categorie suiker groeit met 5 procent
voornamelijk in het zogeheten segment
tafelsuiker. De grootste groei zit echter in het
suikercomponent van de samengestelde
producten. In deze producten is suiker
namelijk het belangrijkste Fairtrade
bestanddeel, zoals bijvoorbeeld in ijs. Sinds
het merk Ben & Jerry’s haar commitment
heeft afgegeven om alle smaken om te zetten
naar Fairtrade groeit de ijscategorie en dus
ook het volume van rietsuiker sterk.
Thee
De afzet van thee groeit licht in 2013.
Theeleverancier Axxent, die naast private
label thee ook het eigen merk ‘Tea of Life’
voert, levert een belangrijke bijdrage aan
deze groei.
Vruchtensappen
De verkoop van vruchtensappen is met
10 procent gegroeid. Vooral de Fairglobe
sinaasappelsap van Lidl heeft bijgedragen aan
deze groei.

Noten en gedroogd fruit
In 2013 is bijna een half miljoen kilo aan
Fairtrade noten verkocht in Nederland.
Retailers Albert Heijn, Hoogvliet, Plus en
Vomar hebben allen bijgedragen met Fairtrade
noten onder hun huismerk. Het grootste
gedeelte van de groei komt van het merk
Jack Klijn. Zij introduceerde in april 2013
een assortiment Fairtrade noten, waaronder
amandelen, cashewnoten, walnoten en een
notenmelange.
Bloemen
In de categorie bloemen zien we een
tweezijdig beeld. Enerzijds is de belangstelling
voor Fairtrade bloemen sterk aan het groeien.
Stichting Max Havelaar speelt nationaal en
internationaal een belangrijke rol in deze
categorie, mede omdat de toonaangevende
en grootste traders in Nederland gevestigd
zijn. De campagne van HIVOS, Power of
the Fair Trade Flower, heeft de vraag naar
Fairtrade bloemen in meerdere landen
aangewakkerd.
Anderzijds zorgt het wegvallen van het
merendeel van het volume bij een grote
retailer eind 2012 voor een daling in de
verkopen. Een zeer positieve ontwikkeling
is dat PLUS supermarkten eind 2012 met
de verkoop van Fairtrade rozen is gestart.
Dit volume groeit sterk. Ook zijn tijdens
speciale momenten in het jaar, bijvoorbeeld

tijdens Valentijnsdag en Moederdag, vaker
tijdelijk Fairtrade rozen in de supermarkten
verkrijgbaar. Dit zorgt eveneens voor een
toename van het volume. Tot slot hebben in
2013 veel toeleveranciers zich aangesloten bij
Fairtrade.
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Verkoop producten met
Fairtrade/Max Havelaar keurmerk

Hoofdcategorie producten

Alcoholische dranken
Noten en gedroogd fruit
Chocolade en koekjes
Koude dranken
IJs, desserts en cake
Vers fruit en groenten
Warme dranken
Broodbeleg
Rijst, pasta en kant en klaar
maaltijden
Kruiden, specerijen
Suiker
Industriele chocolade
Totaal ex katoen/
bloemen
Bloemen (bos van 10 stelen)
Textiel (aantal artikelen)
Sportballen
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Producten

Volume kilo/liter
2013
2012

wijn, bier

1.616.186 1.254.552
158.093
100.220
3.943.127 3.122.273
sappen, frisdrank
2.056.678 1.748.999
3.072.651 2.592.864
bananen
18.033.939 21.771.034
overig
913.973
917.073
chocolade melk
319.428
370.003
koffie
5.191.999 4.052.172
thee
641.509
637.555
jam, honing, chocopasta
316.737
254.311
rijst
467.937
448.668
7.348
881.723
105.613

8.305
843.563
114.828

37.726.940 38.236.420

1.099.896
872.736
-

1.348.336
1.267.018
-
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06 impact
Minimumprijs weer relevant
Het jaar 2013 heeft opnieuw aangetoond
dat de markt veel grilliger is dan veel mensen
denken. Grondstoffenprijzen zouden
structureel op een hoog niveau blijven, zo
was de overheersende mening in de laatste
jaren. Het verdedigen van een minimumprijs in
Fairtrade zou daarom achterhaald zijn.
Het afgelopen jaar lagen de koffieprijzen
na jaren van torenhoge prijzen, zowel voor
arabica als robusta, weer beneden de prijs
die in Fairtrade minimaal betaald wordt. Werd
er in 2012 nog een gemiddelde arabicaprijs
betaald van bijna US$ 1,80 per pound (454
gram), afgelopen jaar was dit gemiddeld
slechts US$ 1,37. De minimumprijs van
Fairtrade is US$ 1,40 (exclusief de vaste
premie van 20 dollarcent). In de tweede
helft van het jaar lag de marktprijs zelfs
nog tientallen dollarcenten lager. Voor
robustakoffie onder Fairtrade gold al in 2012
weer de minimumprijs, wat in 2013 niet
anders was.
Ook voor fruitproducten als bananen, ananas
en sinaasappels en voor rijst en noten was de
minimumprijs van Fairtrade weer volop van
toepassing. De minimumprijs geeft boeren
enige inkomenszekerheid, waardoor ze
kunnen blijven investeren om hun situatie te
verbeteren.
Het is niet alleen de hoogte van de prijs die
boeren zorgen baart. 2013 liet ook zien hoe

wereldmarktprijzen kunnen fluctueren. Dat
maakt het werk in de landbouw van dag tot
dag erg onzeker. Voor koffie bijvoorbeeld
varieerde de prijs van arabica in 2013 tussen
US$ 1,20 en US$ 1,60 per pound.1 Voor
boeren in Fairtrade gaf de minimumprijs enige
stabiliteit. Bovendien geeft zo’n prijsgarantie
een betere mogelijkheid krediet te krijgen,
waardoor de coöperaties hun boeren
gemakkelijker kunnen uitbetalen op het
moment dat ze hun koffie afleveren. Ook de
individuele leden kunnen zo gemakkelijker een
lening afsluiten.
Koffieroest
De extra’s die Fairtrade certificering
biedt, nemen niet weg dat 2013 voor alle
koffieboeren een moeilijk jaar was. Zo was
er een lagere productie vanwege een sterke
opleving van ‘koffieroest’ (‘la Roya’), waarmee
de koffieplanten werden aangetast. Koffieroest
komt vaker voor, maar deze aandoening
stak in 2013 heel sterk de kop op, met
name in Midden-Amerika. Daardoor ging in
veel landen 20 tot 35 procent van de oogst
verloren. Ook de Fairtrade partners hadden
ermee te maken. Gedeeltelijk wordt de ziekte
toegeschreven aan klimaatverandering, maar
ook deels aan jarenlange onderinvestering.
Tot leveringsproblemen heeft dat niet
geleid, omdat Fairtrade boerenorganisaties
gemiddeld zo’n 45 procent van hun productie

onder Fairtrade verkopen. De Internationale
Koffie Organisatie (ICO) heeft maatregelen
tegen koffieroest voorgesteld, met name
in de vorm van herplantingsprogramma’s.
Tijdens een speciale conferentie in
Londen heeft ook Fairtrade dit probleem
onder de loep genomen. Er zijn daarop
voorlichtingsprogramma’s gestart met
boerenorganisaties in Honduras en andere
Midden-Amerikaanse landen om de ziekte
onder controle te krijgen. Om de extra kosten
te dekken is een ondersteuningsfonds in het
leven geroepen.
De voorlichtingsbijeenkomsten volgden
op eerdere trainingssessies met
koffieboeren hoe om te gaan met de
risico’s van sterke prijsschommelingen.
Van de bijna 400 Fairtrade gecertificeerde
koffieboerenorganisaties heeft Fairtrade
International bij inmiddels zo'n 200 partners
dergelijke trainingen gegeven.
Klimaatprogramma
De negatieve gevolgen van klimaatverandering
voor kleine boeren heeft Fairtrade
aangespoord om een klimaatprogramma
te ontwikkelen. Zie pagina 18 voor meer
informatie over dit programma.
Hogere bananenprijzen
Ook voor bananen, voor Stichting Max
Havelaar met koffie het belangrijkste product,

was de minimumprijs relevant. Fairtrade
betalingen kwamen daar zelden bovenuit.
In de conventionele markt lagen de prijzen
soms zelfs nog lager. Kleinschalig werkende
boeren en grote plantages gaven aan
dat de minimumprijs in 2013 niet altijd de
sterk stijgende kosten dekte. Daarom is in
september 2013 een nieuw onderzoek naar
de productiekosten van bananen gestart.
Dit leidde tot een aanzienlijke verhoging van
de minimumprijzen (bijna 10 procent) per
1 januari 2014. In Engeland waren de lage
prijzen in de reguliere markt aanleiding tot
het opzetten van een grote campagne die de
sector aanspreekt op de weinig duurzame
prijzen van bananen in de supermarkt.
Fairtrade bananen op de Nederlandse
markt kwamen vooral uit Colombia, zowel
van organisaties van kleine boeren als van
grotere plantages met ingehuurde arbeiders.
20 procent van de bananen is afkomstig
van kleine boeren in Peru, die biologische
bananen leverden.
Impact op boeren en arbeiders
De sterke nadruk op Colombia was voor
Stichting Max Havelaar de aanleiding om in
2013 een studie te laten uitvoeren naar de
impact van Fairtrade op boeren en arbeiders
in dat land. De studie werd mede ingegeven
door het 25-jarig bestaan van de stichting
in november, ter gelegenheid waarvan een

1 Inmiddels zagen we dat de prijzen begin 2014 plotseling zelfs weer boven de 2 dollar zijn uitgestegen, wat aangeeft hoe snel de markt kan veranderen en hoe onzeker de inkomsten van koffieproducenten zijn. Oorzaak is de dreigende lage oogst
in Brazilië als gevolg van droogte in de eerste maanden van 2014, versterkt door speculatie.
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jubileumpublicatie over bananen verscheen.
Het onderzoeksrapport naar bananen is begin
2014 gepubliceerd. De eerste gegevens
laten zien dat zowel boeren als arbeiders
hun situatie door Fairtrade hebben kunnen
verbeteren. Voor boeren leidde het tot een
stabieler inkomen en droeg de Fairtrade
premie bij aan lagere productiekosten voor
de individuele boeren. Voor arbeiders leidden
de Fairtrade voorwaarden tot en betere en
gezondere arbeidsomstandigheden. Meer
formele arbeidscontracten op Fairtrade
plantages gaf arbeiders voordelen als
vakantiedagen en ziekteverlof. Premiegelden
(1 dollar per doos van 18 kg) werden met
name gebruikt voor betere huisvesting van de
arbeiders en hun gezinnen.
Fairtrade heeft, samen met een privaatpublieke samenwerking van de Nederlandse
ambassade in Colombia en activiteiten van
de vakbond, bijgedragen aan een revival
van de bananensector in de Colombiaanse
bananenregio’s, zo concludeerde het rapport.
Voor meer informatie over de impactstudie
verwijzen we naar de website van Stichting
Max Havelaar.
Hogere inkomsten
sinaasappelboeren
In 2013 nam Stichting Max Havelaar,
in samenwerking met Max Havelaar
Zwitserland, ook de impact van Fairtrade
op kleine sinaasappelboeren in Brazilië
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onder de loep. Deze sinaasappels worden
verwerkt tot sinaasappelsap. In de studie
kwam naar voren dat Fairtrade certificering
heeft bijgedragen aan hogere inkomsten
en een betere levensstandaard van de
sinaasappelboeren. Certificering hielp
kleinschalige boeren te overleven in een
sterk geconcentreerde markt. Vanwege
de gegarandeerde minimumprijs en langetermijnrelaties met Fairtrade kopers konden
de coöperaties zichzelf versterken. Uit de
studie bleek ook dat Fairtrade certificering
nog weinig invloed had op de positie van de
arbeiders die bij de boeren in dienst zijn.
Om de positie van arbeiders verder te
verbeteren heeft Fairtrade International de
laatste jaren gewerkt aan de aanscherping
van haar ‘hired labour’ standaarden. De
aanpassingen richtten zich met name op een
sterkere rol van vakbonden, het werken naar
een zogenaamd ‘leefbaar loon’ en op de
besluitvorming en besteding van de Fairtrade
premiegelden. De nieuwe richtlijnen worden in
de loop van 2014 van kracht.
Impact was ook het thema tijdens de ‘Impact
Dag’ in april die Stichting Max Havelaar
organiseerde. Vertegenwoordigers van
Fairtrade Gemeenteweekgroepen, NGO’s,
universiteiten en licentiehouders kregen
een overzicht van de impactresultaten van
Fairtrade in de afgelopen jaren. Gezien de
positieve reacties wil Stichting Max Havelaar
voortaan jaarlijks een dergelijke informatie- en

uitwisselingsdag organiseren.
Groei cacaopartners
De meeste aandacht ging in 2013 naar
cacao en chocola. Dat is niet onbegrijpelijk
aangezien de cacaobranche heeft
afgesproken dat in 2015 50 procent van de
cacao in Nederland duurzaam moet zijn.
Enige haast is dus geboden. Het heeft geleid
tot een groeiende aandacht voor Ivoorkust,
waar zo’n 40 procent van de cacao in de
wereld geteeld wordt. Het aantal Fairtrade
boerenpartners voor cacao in Ivoorkust nam
in 2013 fors toe. Eind 2013 waren er 85
partners in Ivoorkust Fairtrade gecertificeerd.
Begin 2012 waren dat er minder dan 30.
Veel cacaopartners hebben echter nog
zwakke organisaties, waardoor ze nog
geen grote volumes op de Fairtrade markt
kregen weggezet. Fairtrade International is
een onderzoek gestart om de basissituatie
van cacaoboeren in Ivoorkust duidelijk in
beeld te krijgen. Tevens is in 2013 begonnen
met een ondersteuningsprogramma voor
cacaopartners in West-Afrika.
De situatie in Ivoorkust geeft nog eens
aan hoe belangrijk het is dat boeren goed
georganiseerd zijn en in staat zijn hun cacao
in voldoende hoeveelheden, in goede kwaliteit
en logistiek gestroomlijnd voor export aan te
bieden.
Andere certificeerders, zoals Utz Certified
en Rainforest Alliance, richtten zich ook
sterk op Ivoorkust. Fairtrade werkt in de

oorsprongslanden in toenemende mate
samen met deze certificeringsorganisaties,
omdat versterking van de boerencapaciteit
voor iedere certificering van belang
is. Samenwerking met andere
certificeerders gebeurt met name binnen
ISEAL, de wereldwijde alliantie van
duurzaamheidsstandaarden. Daarin maken
certificeringsorganisaties afspraken over de
wijze waarop sociale certificeringen moeten
opereren. Ook werkt ISEAL aan regels
waaraan onderzoek naar de impact van
certificeringen op boerenpartners zou moeten
voldoen. Startpunt daarbij is de opstelling van
een ‘Theory of Change’, een beschrijving hoe
impact bereikt wordt als gevolg van specifieke
interventies. Afgelopen jaar heeft Fairtrade
International hard aan die formuleringen
gewerkt, wat in januari 2014 resulteerde in de
publicatie van haar ‘Theory of Change’.
Bloemen
Fairtrade beperkt zich niet alleen tot
voedselproducten. Vooral de bloemensector
vraagt in toenemende mate om een duidelijke
certificering. Stichting Max Havelaar houdt
zich daarom in toenemende mate bezig met
bloemen, waarvan de internationale handel
zich in grote mate in Nederland afspeelt.
Fairtrade heeft zich tot nu toe met name
gericht op rozen, die vooral van plantages
in Oost-Afrika komen. In 2013 stelde
Fairtrade International een internationale
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bloemencoördinator aan. Dat moet zich
uiteindelijk vertalen in een aanzienlijke groei
in de verkoop van Fairtrade bloemen op de
Europese markt. En daarmee ook tot een
verbetering van de positie van arbeiders op
de bloemenplantages in Kenya, Tanzania,
Zimbabwe en Ethiopië, de belangrijkste
herkomstlanden
Fairtrade Carbon Partnership
Eind 2013 lanceerden Stichting Max Havelaar,
ICCO Fair Climate en koffiebranderij Peeze
een uniek nieuw initiatief. Zij presenteerden
Fairtrade koffie die klimaatneutraal is gemaakt
met emissierechten van Fairtrade koffieboeren
zèlf. De brander bracht eerst zijn eigen
CO2-uitstoot omlaag en compenseerde toen
alle ketenemissies die overbleven. Op de
jubileumconferentie van Max Havelaar werd
het eerste pak overhandigd aan Prins Carlos
de Bourbon de Parme.
De Ethiopische Fairtrade partner OCFCU
financiert met de verkoop van eerlijke
emissierechten een programma dat boskap
aanpakt in het gebied waar de kleine
koffieboeren werken. Goed beheer van de
resterende bossen is essentieel, om de
koffieteelt te beschermen en de boeren
beter te wapenen tegen de gevolgen van
klimaatverandering. Met de aankoop van
klimaat-neutrale Fairtrade koffie en/of eerlijke
emissierechten kan iedereen een steentje
hieraan bijdragen. De Fairtrade Carbon
Partnership met de Ethiopische koffieboeren
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krijgt in 2014 verdere uitwerking.
Kleine boeren en Jatropha.
In 2013 werd ook het onderzoek naar de
betekenis van Jatropha voor Fairtrade
gecertificeerde boerenorganisaties afgerond.
Stichting Max Havelaar werkte in dit
project samen met energiebedrijf Eneco,
ontwikkelingsorganisatie ICCO en drie
Fairtrade koffie-organisaties in Tanzania.
Het project werd mogelijk gemaakt door
Agentschap.nl (inmiddels RVO) via haar
programma Duurzame Biomassa Mondiaal.
Het veldonderzoek in Tanzania liet zien dat
jatrophateelt de voedselproductie van kleine
boeren zelfs ten goede kan komen, wanneer
een evenwichtig intercropping model wordt
gepraktiseerd dat als bemester gebruik maakt
van de jatropha-perskoek. Verder maakte
het onderzoek instrumenten beschikbaar
waarmee boerenorganisaties zelf een eerste
context-gebonden inschatting kunnen maken
van de economische rentabiliteit van jatrophaverbouw door hun leden.
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06 Communicatie campagnes
Jubileumcongres 25 jaar Max
Havelaar
Stichting Max Havelaar vierde op 14
november 2013 haar 25-jarig jubileum
met een congres getiteld ‘Smallholder
Innovations’. Tijdens dit congres stonden
de innovaties van het Fairtrade keurmerk en
boeren centraal. Diverse sprekers, waaronder
de CEO van Fairtrade International, Harriet
Lamb en Maira Manzanares, koffieproducent
uit Honduras, lieten hun licht schijnen op de
nieuwste ontwikkelingen binnen Fairtrade.
Daarnaast nam Prins Carlos, o.a. voorzitter
van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe
Energie, een pak Fairtrade gecertificeerde
klimaat-neutrale koffie in ontvangst . Hiermee
trad hij in de voetsporen van zijn oom Prins
Claus die in 1988, bij de oprichting van
Stichting Max Havelaar, het eerste pak
gecertificeerde koffie in ontvangst nam.
Het jubileumcongres werd mede mogelijk
gemaakt door de ASN Bank.
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Fairtrade Week 2013
In de Fairtrade Week 2013, 26 oktober t/m
3 november, werd het de consument extra
aantrekkelijk gemaakt om te kiezen voor
Fairtrade producten. Tijdens de zevende
editie van deze jaarlijks terugkerende
campagneweek waren Fairtrade producten
bij meer dan 3.000 supermarkten en
Wereldwinkels in de aanbieding. Ter
ondersteuning van de acties op de winkelvloer
werd een actiefolder, in een oplage van 2
miljoen, huis-aan-huis verspreid. In deze
folder stonden aanbiedingen van o.a. Albert
Heijn, PLUS, Lidl en Jumbo. Daarnaast
werd de consument op de Fairtrade Week
geattendeerd via een uitgebreide landelijke
radiocampagne en artikelen in dag- en
damesbladen. Fairtrade fans werden op
hun wenken bediend met inspirerende
recepten en acties via social media
i.s.m. ZTRDG en Thuisafgehaald. Lokaal
werden door vrijwilligers van de Fairtrade
Gemeente campagne diverse evenementen
georganiseerd, van proeverijen tot eerlijke
modeshows. Dankzij
al deze lokale en
AANBIEDINGEN
MET EEN
GOED VERHAAL
landelijke activiteiten
25 jaar
werd het draagvlak
fairtrade
voor Fairtrade en de
lekker veel
korting op
je fairtrade
boodschappen
afzet van Fairtrade
producten vergroot.

World Fair Trade Day 2013
Elk jaar wordt op de tweede zaterdag in
mei wereldwijd aandacht gevraagd voor
eerlijke handel. In aanloop naar deze World
Fair Trade Day werd in samenwerking met
supermarkten en Wereldwinkels voor het
eerst een uitgebreide campagne gezet. Onder
het motto ‘Maak een verschil met 1x per
dag Fairtrade’ konden consumenten bij bijna
alle supermarkten genieten van korting op
diverse Fairtrade producten. De aanbiedingen
werden gebundeld in een actiefolder, die in
een oplage van 2 miljoen bij de mensen thuis
op de deurmat viel. Aanvullend werd op de
landelijke radio campagne gevoerd en is
branded content in damesbladen geplaatst.

Fairtrade Gemeente Campagne
In Nederland zijn inmiddels 40 Fairtrade
Gemeenten, en de teller blijft oplopen.
Fairtrade Gemeenten besteden op allerlei
plekken bovengemiddeld veel aandacht
aan eerlijke handel . Van de koffiemachine
op het gemeentehuis tot het menu in het
restaurant en van de bakker om de hoek
tot de plaatselijke supermarkt. Ieder kan zijn
steentje bijdragen door te kiezen voor eerlijk
verhandelde producten. Extra speciaal in
2013 was de toekenning van de Fairtrade titel
op 19 juni aan de gemeente Noordoostpolder
door niemand minder dan Koning WillemAlexander en Koningin Máxima.
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Jubileum publicaties
In het kader van het 25-jarig jubileum is er een
serie van drie publicaties ontwikkeld waarin
de impact en toekomst van Fairtrade centraal
stonden. Deze boekjes zijn beschikbaar via
de bibliotheek op www.maxhavelaar.nl (http://
www.maxhavelaar.nl/49/bibliotheek).

rug

25 jaar
Interviews over de
impact en toekomst

25 jaar Fairtrade: van koffie tot nu

25 jaar Fairtrade interviews over de impact en toekomst

Nieuwe website
Met trots heeft Stichting Max Havelaar in
2013 een nieuwe website gelanceerd. De
website kent een tweedeling, te weten voor
consumenten en zakelijke partners. Via
recepten kunnen consumenten inspiratie
opdoen om zelf aan de slag te gaan met
Fairtrade. Ook verschaft de site informatie
over de impact van Fairtrade voor boeren
in ontwikkelingslanden, het assortiment
van Fairtrade gecertificeerde producten en
campagnes. Zakelijke partners kunnen via
de site op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen binnen Fairtrade en meer
informatie vinden over business cases en
(impact)onderzoeken.

Floortje Dessing Lilianne Ploumen Olivier De Schutter
Chief Adam Tampuri Arie van Doesburg Tatsuya Watanabe
Jochanan Senf Felix Wijesinghe Harriet Lamb
Ewoud Goudswaard Peter d Angremond

Interviews uit o a Nederland
Sri Lanka Ghana en Japan
Flap

rug

25 jaar
FAIRTRADE
Max Havelaar
VAN KOFFIE TOT NU
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Hoe het begon impact voor koffieboeren
waar staan we nu toekomst Fairtrade koffie
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Fairtrade@Work
Jaarlijks organiseert Max Havelaar de
Fairtrade@Work campagne. Het doel
van deze campagne is om het gebruik
van Fairtrade producten op het werk te
stimuleren. Op basis van het onderzoek ‘Top
15 bedrijfscateraars van Nederland’, dat werd
uitgevoerd door Rank a Brand, behaalde
cateraar Albron de hoogste score voor
duurzaam assortiment gemeten over diverse
productgroepen. Zo waren alle bananen en
ruim 60 procent van de koffie Fairtrade. Op
basis hiervan werd Albron als duurzaamste
cateraar van Nederland uitgeroepen.

FairDelicious Bloggers Event
Stichting Max Havelaar is actief op
diverse social media kanalen. Doel is om
consumenten via deze kanalen te betrekken
bij Fairtrade en te inspireren om zelf met
Fairtrade aan de slag te gaan. Eind 2013
hadden we 13.654 fans op Facebook en
10.366 volgers op Twitter. Als onderdeel van
onze digitale strategie organiseerden we
dit jaar voor de tweede keer een Fairtrade
foodbloggers event, dit keer in samenwerking
met het foodmagazine delicious. Ruim
30 foodbloggers namen deel aan een
goedgevuld programma waarbij ‘delicious
& Fairtrade’ eten centraal stonden. Partners
als Tony Chocolonely en Mister Kitchen
organiseerden workshops. Een jury boog
zich over de blogs die naar aanleiding van
dit event verschenen. Het blog van Maura,
http://www.yellowlemontreeblog.com/,
werd unaniem als beste ‘FairDelicious’ blog
verkozen.
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Max Havelaar Lecture 2013
Heb jij er ooit bij stilgestaan waar je
daadwerkelijk voor betaalt als je een kop koffie
koopt? Zijn zaken als vervuiling, watergebruik,
ontbossing en een leefbaar inkomen voor
boeren verwerkt in de prijs van een kop
koffie? Zijn producten eigenlijk te goedkoop?
De zesde Max Havelaar Lecture, die op 30
oktober 2013 plaatsvond, onderzocht de
overgang naar een economie gebaseerd op
werkelijke productiekosten. De lecture was een
samenwerking tussen de Erasmus Universiteit
Rotterdam, True Price Foundation, Stichting
Max Havelaar en The Partnerships Resource
Centre.
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Fairbezig campagne
Fair Trade Original, Stichting Max Havelaar en
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
werken in de campagne Fairbezig intensief
samen om het gebruik van Fairtrade producten
te stimuleren. De campagne wil consumenten
laten zien hoeveel lekkere en leuke Fairtrade
producten er zijn. In 2013 deden we dit
onder andere door een samenwerking met
verschillende damesbladen, uitzendingen
op 24Kitchen en een radiocampagne. De
campagne is mogelijk gemaakt door de
Nationale Postcode Loterij.
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8 Financiële rapportage
Balans per 31 december 2013 (in euro)

ACTIVA

tabel 01

31/12/2013

PASSIVA

31/12/2012

Immateriële vaste activa

50.083

0

Materiële vaste activa
Inventaris en verbouwingen

28.810

25.166

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit
Totaal vaste Activa

15.539
94.432

15.238
40.404

Vlottende Activa
Debiteuren
Nog te factureren bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

750.673
952.543
153.500
0
756.643
2.613.359

700.652
839.272
171.749
0
978.800
2.690.473

TOTAAL ACTIVA

2.707.791

2.730.877
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tabel 02

31/12/2013

31/12/2012

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve social media
Bestemmingsreserve carbon

1.121.689
78.893
30.000
0

1.241.022
25.166
30.000
15.000

Totaal reserves

1.230.582

1.311.188

Fondsen
Bestemmingsfondsen

408.046

451.067

Totaal fondsen

408.046

451.067

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige nog te betalen bedragen

341.717
727.446

246.960
721.662

Totaal kortlopende
schulden

1.069.163

968.622

TOTAAL PASSIVA

2.707.791

2.730.877
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Staat van baten en lasten over 2013 (in euro)

BATEN

tabel 03

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

Begroting 2014

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van Overheden
Rente baten en baten uit beleggingen
Gebruiksrechtvergoeding
Vergoedingen en verkopen
materialen
Bijzondere baten

8.933
0
1.091.848
0
13.595

5.000
0
2.084.550
0
10.000

21.929
0
1.201.848
195.806
22.262

5.000
0
1.186.550
0
20.000

2.474.658
181.063

2.730.000
30.000

2.402.792
78.664

2.660.000
80.000

0

0

0

0

Som der baten

3.770.097

4.859.550

3.923.301

3.951.550

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

0
25.642
52.169
885.683
2.907.332

0
0
1.088.000
964.000
3.226.110

282.910
16.848
46.323
1.134.096
2.147.272

0
0
155.000
1.050.500
2.883.490

Subtotaal lasten
doelstelling

3.870.826

5.278.110

3.627.449

4.088.990

4.176

3.000

9.603

3.000

18.722

0

18.722

0

3.893.724

5.281.110

3.655.774

4.091.990

Saldo Baten en Lasten

-123.627

-421.560

267.527

-140.440

Resultaatbestemming:
bestemmingsfonds
reserve activa bedrijfsvoering
bestemmingsreserve persreizen
bestemmingsreserve carbon
continuïteitsreserve

-43.021
53.727
0
-15.000
-119.333

-134.000
0
0
0
-287.560

-70.005
2.612
-15.000
15.000
334.920

-140.500
0
0
0
60

TOTAAL

-123.627

-421.560

267.527

-140.440

Lasten

Besteed aan doelstelling

Werving baten
Kosten fondswerving
Beheer en Administratie
Kosten beheer en administratie
Som der Lasten
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ICCO Climate
Neutral

agentschap

Vergoedingen en verkopen materialen

0
0
25.000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
13.834

0
0
900.000
0
5.290
0
10.707

8.933
0
166.848
0
8.305
2.474.658
156.522

0
0
0
0
0
0
0

Som der baten

25.000

13.834

915.997

2.815.266

Internationale activiteiten/productontwikkeling

13.793
1.379
1.379
1.379
2.070
5.642
0
0
0
0

4.396
420
420
0
294
462
0
0
0
46.177

19.035
1.844
81.737
0
1.844
2.767
0
0
778.456
0

Subtotaal lasten doelstelling

25.642

52.169

0

BATEN

tabel 04

begroting
2013

realisatie
2012

8.933
0
1.091.848
0
13.595
2.474.658
181.063

5.000
0
2.084.550
0
10.000
2.755.000
5.000

21.929
0
1.201.848
195.806
22.262
2.402.792
78.664

0

3.770.097

4.859.550

3.923.301

882.046
90.106
114.725
1.228
82.258
143.179
651.181
117.671
668.918
156.020

12.912
1.291
1.291
0
1.291
1.937
0
0
0
0

932.182
95.040
199.552
2.607
87.757
153.987
651.181
117.671
1.447.374
202.197

934.000
100.000
80.000
2.000
87.860
150.000
762.750
201.000
2.738.000
222.000

874.168
89.081
135.224
2.151
80.257
157.546
514.161
138.063
1.535.293
120.227

885.683

2.907.332

18.722

3.889.548

5.278.110

3.646.171

0

0

4.176

0

4.176

3.000

9.603

25.642

52.169

885.683

2.911.508

18.722

3.893.724

5.281.110

3.655.774

-642

-38.335

30.314

-96.242

-18.722

-123.627

-421.560

267.527

biomass

NPL
Fairbezig

keurmerk
activiteiten

beheer /
admin

realisatie
2013

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit eigen fondswerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van Overheden
Rente baten en baten uit beleggingen
Gebruiksrechtvergoeding

LASTEN
Salarissen/Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Kosten FLO
Controle Keurmerk
Promotie en publiciteit

Werving baten
Kosten fondswerving
Som der Lasten

Saldo Baten en Lasten
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BATEN
Resultaat

tabel 04

begroting
2013

realisatie
2012

-123.627

-421.560

267.527

0
0
0
0
0
0
-18.722

-43.021
53.727
0
0
0
-15.000
-119.333

-134.000
0
0
0
0
0
-287.560

-70.005
2.612
0
0
-15.000
15.000
334.920

-18.722

-123.627

-421.560

267.527

ICCO Climate
Neutral

agentschap

-642

-38.335

30.314

-96.242

-18.722

0
0
0
0
0
0
-642

-38.335
0
0
0
0
0
0

30.314
0
0
0
0
0
0

-34.000
53.727
0
0
0
-15.000
-99.969

-642

-38.335

30.314

-96.242

biomass

NPL
Fairbezig

keurmerk
activiteiten

beheer /
admin

realisatie
2013

Resultaatbestemming:
bestemmingsfonds
reserve activa bedrijfsvoering
bestemmingsreserve organisatie versterking
bestemmingsreserve social media
bestemmingsreserve persreizen
bestemmingsreserve carbon
continuïteitsreserve
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Kasstroomoverzicht (in euro)

tabel 05

2013

2012

-123.627
13.711

267.527
14.830

-145.044
100.542

-156.771
-238.721

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Correctie voor afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
• Vorderingen
• Kortlopende schulden
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutatie voor financiële vaste activa

-67.438
-301

-17.442
-296

Afname/Toename
Geldmiddelen
Liquide middelen aanvang boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
TOTAAL
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-222.157

-130.873

978.800
756.643

1.109.673
978.800

-222.157

-130.873

Grondslagen van de financiële
verslaglegging

Grondslagen van waardering
activa en passiva

Algemeen
De 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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. 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.

Richtlijn
De jaarrekening 2013 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 per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de
verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van afwikkeling.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd op de
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke
gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
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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 bestemmingsreserve betreft het deel van
het eigen vermogen dat is bestemd door het
bestuur.
Kortlopende schulden
De schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Pensioenen
Stichting Max Havelaar heeft voor haar

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2013

werknemers een pensioenregeling getroffen
waarbij de pensioenuitkeringen gebaseerd
zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is
ondergebracht bij pensioenverzekeraar Zwitserleven. De over het boekjaar verschuldigde
premies worden als kosten verantwoord. Voor
per balansdatum nog niet betaalde premies
wordt een schuld opgenomen. Aangezien
deze verplichtingen een kortlopend karakter
hebben, worden deze gewaardeerd tegen de
nominale waarde. De risico’s van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement
op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden
tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse
bijdragen aan de pensioenverzekeraar. Deze
risico’s komen niet tot uitdrukking in een in de
balans opgenomen voorziening.
In geval van een tekort bij de pensioenverzekeraar heeft de Max Havelaar geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan hogere toekomstige premies.

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 en zeker

is dat deze door stichting Max Havelaar zullen
worden ontvangen. Voor zover van toepassing
worden de opbrengsten verminderd met over
de giften en donaties geheven belastingen.
Baten Acties van Derden
Deze worden verantwoord in het jaar dat zij
worden ontvangen, tenzij expliciet anders
vermeld.
Gebruiksrechtvergoeding
Deze wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De vergoeding wordt toegerekend aan
het jaar waar zij betrekking op heeft.
Grondslagen voor het opstellen
van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld
volgens de indirecte methode, waarbij het resultaat als uitgangspunt wordt genomen voor
het bepalen van de kasstroom uit operationele
activiteiten.
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Immateriële vaste activa

tabel 06

2013

Toelichting op de balans per 31 december 2013

ACTIVA

Investeringen boekjaar

MATERIËLE vaste activa

Desinvesteringen boekjaar

Inventaris en verbouwingen

Aanschafwaarde 31 december

Investeringen in automatisering worden in 3
jaar afgeschreven, de overige investeringen
in 5 jaar. Zie tabel 07.

Vlottende Activa
Debiteuren
Het saldo van de debiteuren is in het eerste
kwartaal van 2014 grotendeels ontvangen.
Op basis van individuele beoordeling is een
voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren van € 9.529 (2012: €19.288).
Om het risico op wanbetaling te verkleinen
is het debiteurenbeheer deels uitbesteed
aan Credifixx.
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€0
€0
€0

Afschrijvingen per 1 januari
Afschrijvingen boekjaar
Afschrijvingen 31 december

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit
Sinds 1996 participeert Stichting Max Havelaar in het aandelenkapitaal van Oikocredit. In 2013 zijn uit stockdividend aandelen
toegevoegd. De doelstellingen van beide
partijen vertonen veel overeenkomsten. Bovendien worden partners van Stichting Max
Havelaar ondersteund door Oikocredit.

€ 0
€ 125.083
-€ 75.000
€ 50.083

Aanschafwaarde 1 januari

Nog te factureren bedragen
Dit betreft het door de licentiehouders
aan Stichting Max Havelaar verschuldigde
gebruiksrechtvergoeding over het vierde
kwartaal 2013. Dit is in februari en maart
2014 gefactureerd aan de licentiehouders.
Zie tabel 08.

€0
€ 50.083

Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde 31 december

Materiële vaste activa

tabel 07

2013
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Max Havelaar.

Aanschafwaarde per 1 januari
Investeringen boekjaar
Aanschafwaarde 31 december
Afschrijvingen per 1 januari
Afschrijvingen boekjaar
Afschrijvingen 31 december
Boekwaarde per 1 januari
Boekwaarde 31 december

2012

€ 259.420
€ 67.437
€ 326.857

€ 241.977
€ 17.443
€ 259.420

€ 234.253
€ 13.711
€ 247.964

€ 219.424
€ 14.829
€ 234.253

€
€

€
€

25.166
78.893

22.554
25.166
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Overige nog te ontvangen bedragen

tabel 08

2013
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen subsidie (ICCO)
Nog te ontvangen subsidie (Platform Verduurzaming Voeding)
Nog te ontvangen Biomass
Nog te ontvangen overig
Nog te ontvangen FLO (afrekening contributie)
Nog te ontvangen FLO leden
Nog te ontvangen ziektegeld
Nog te ontvangen omzetbelasting
Saldo 31 december
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€ 13.290
€ 50.000
0
0
€ 14.807
€ 48.880
€ 8.000
€
0
€ 18.523
€ 153.500

2012
€
€
€
€
€
€

21.966
50.000
8.464
11.581
8.789
37.993
0
€ 17.755
€ 15.201
€ 171.749
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ContinuÏteitsreserve

tabel 09

VERLOOP:

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN
Coninuïteitsreserve
Zie tabel 09.
Stichting Max Havelaar kiest als norm
voor het eigen vermogen, dat 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 € 1.027.000 euro moeten zijn en is hieraan voldaan. Het CBF
heeft een bovengrens voor de continuïteitsreserve vastgesteld: 1,5 de kosten
van de werkorganisatie. Aan deze norm
is voldaan.
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 2013. Zie tabel 10.
Bestemmingsreserve
In 2011 is een deel van het resultaat
wordt bestemd voor social media. Het
social media project is vertraagd en zal
in 2014 worden uitgevoerd. In 2012
gevormde reserve voor ontwikkelings-

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2013

relaties is in 2013 ingezet ter ondersteuning van het team Ontwikkelingsrelaties.
Zie tabel 11.
Bestemmingsfonds
Met de Stichting ICCO Interkerkelijke
Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking is een strategische samenwerkingsovereenkomst aangegaan. ICCO financierde tot en met 2012 de campagne
om de verkrijgbaarheid te vergroten van
fruit met het Max Havelaar keurmerk, de
ontwikkeling en introductie van katoen en
de Fairtrade Week. Aan het einde van de
overkomst was het toegekende subsidie
bedrag niet volledig besteed. Deze is in
2013 besteed aan impactstudies fruit in
Brazilië en Colombia.
Van Agentschap NL is een subsidie
ontvangen (zie toelichting bij Subsidie)
die in 2013 en voorgaande jaren niet volledig besteed is. Dit bedrag zal in 2014
worden teruggestort.
Ook de bijdrage van de NPL is in 2013
en voorgaande jaren niet geheel besteed.
Zie tabel 12.

2013

Uit resultaat bestemming

€ 1.241.022
€ -119.333

€
€

Saldo 31 december

€ 1.121.689

€ 1.241.022

Saldo 1 januari

Reserve activa bedrijfsvoering
Verloop:
Saldo 1 januari

906.102
334.920

tabel 10

2012

2013

Uit resultaat bestemming

€ 25.166
0
€ 53.727

€ 23.553
0
€ 2.612

Saldo 31 december

€ 78.893

€ 25.166

Overgeboekt naar besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserve

tabel 11
1 januari
2013

Verloop:
Bestemmingsreserve social media

Toevoeging Onttrekking 31 december
2013
2013
2013

Bestemmingsreserve carbon

€ 30.000
€ 15.000

0
0

0
-€ 15.000

€ 30.000
0

Saldo 31 december

€ 45.000

0

-€ 15.000

€ 30.000

Bestemmingsfonds

tabel 12
Toevoeging
2013

ONTTREKKING
2013

31 december
2013

NPL Doorbraak Fairtrade

€ 35.000
€ 158.276
€ 257.791

0
0
€ 30.314

€ 35.000
€ 38.335
0

0
€ 119.941
€ 288.105

Saldo 31 december

€ 451.067

€ 30.314

€ 73.335

€ 408.046

1 januari
2013

Kortlopende schulden
Crediteuren
Het saldo crediteuren is iets gestegen
door het 25-jarige jubileum dat in november werd gevierd.

2012

ICCO Fruit
Agentschap NL Biomass
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Overige nog te betalen bedragen
Dit betreft verplichtingen die in 2013 zijn
aangegaan en die als volgt gespecificeerd kunnen worden. Zie tabel 13.

Nalatenschappen
In 2013 is een legaat ontvangen van de
erven van mevrouw L.J.M. Tabak van €
1.642. Deze wordt ingezet ter ondersteuning van het team Ontwikkelingsrelaties.

De post “FLO leden licentiebijdrage 4e
kwartaal” heeft betrekking op de licentiebijdrage van Nederlandse licentiehouders
die in het buitenland verkopen. Max
Havelaar int deze bijdrage maar betaalt
deze door aan de zusterorganisaties in
het betreffende land.

Huurverplichtingen
Stichting Max Havelaar huurt een kantoor
aan het Lucas Bolwerk te Utrecht. Het
huurcontract eindigt van rechtswege op
30 april 2014 maar is met 6 maanden
verlengd. Een deel van de ruimte wordt
onderverhuurd. De bruto huurlast bedraagt in 2013 op jaarbasis € 72.120. In
mei 2014 vindt er een huurprijsindexatie
plaats.
Max Havelaar verhuurt een deel van de
kantoorruimte aan Lijn 43. De totaal ontvangen huur in 2013 bedraagt € 13.140.
Het huurcontract met Lijn 43 eindigt van
rechtswege op 30 april 2014.

Niet in de balans
opgenomen rechten
en verplichtingen
Reeds toegekende bijdragen
In 2010 heeft de Nationale Postcode
Loterij (NPL) Max Havelaar, samen met
Fair Trade Original en de Landelijke Vereniging van Wereld Winkels, aangewezen
als beneficiënt voor een periode van 5
jaar. Max Havelaar treedt op als penvoerder. Samen is het programma “Doorbraak Fairtrade in Nederland” uitgewerkt
in de Fairbezig campagne. Tot en met
2014 wordt voor de coalitie uitgegaan
van € 900.000 per jaar.
Het Biomass project wordt in 2013
afgerond. De totale begrote projectkosten bedragen € 798.274. In de afgelopen
jaren is er in totaal € 543.482 besteed.
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Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie van
€ 10.709 afgegeven.
Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2013
Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / baten
aan doelstelling 101%
Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen / totale
lasten 25%
Fondsenwervingspercentage

Overige nog te betalen bedragen

Eindejaarsuitkering, opgebouwd vakantiegeld en

tabel 13

2013

2012

€ 121.046

€ 112.644

vrije dagen
Loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremie

Overig

€
€
€
€
€
€
€
€

- 150
17.500
0
84.486
16.377
0
470.994
17.193

€ -6.277
€ 109.723
€
3.000
€ 17.000
€
9.000
€ 25.121
€ 451.451
€
0

Saldo 31 december

€ 727.446

€ 721.662

Marketingfonds
Fairtrade week
Doorbraak Fairtrade/Fairbezig
Reservering accountantskosten
Max Havelaar Belgie gezamenlijke kosten
FLO leden licentiebijdrage 4e kwartaal
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Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen
fondsenwerving 0,4%

Baten

Baten uit eigen
fondswerving
Baten uit eigen fondswerving
Incidenteel worden er giften en donaties ontvangen van particulieren. Onze boodschap is dat
de beste manier om kleine boeren en plantagewerkers in ontwikkelingslanden te helpen het
kopen van producten met het Max Havelaar
keurmerk is.
Mensen die meer willen doen, kunnen een donatie overmaken aan Max Havelaar. Hoewel het
om een relatief klein bedrag gaat, willen we onze
donateurs garanderen dat wij op een verantwoorde manier met deze giften omgaan.
In april 2012 heeft het Centraal Bureau Fondsenwerving het CBF keurmerk toegekend aan
Stichting Max Havelaar.
Acties van Derden
De volgende bedragen zijn ontvangen van andere fondsenwervende instellingen. Zie tabel 14.
Subsidies van Overheden
Voor het project Biomass is door Agentschap
NL in 2010 een subsidie toegekend aan de drie
participanten in het project: ICCO, Eneco en

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2013

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 Stichting Max Havelaar nihil zijn. Stichting
Max Havelaar treedt richting Agentschap NL
op als penvoerder voor het project. De voor het
project toegekende subsidie wordt geheel onder
de baten verantwoord, terwijl de kosten van
ICCO en Eneco onder de lasten zijn opgenomen.
In 2013 is het project afgerond. De totale kosten
voor dit project in 2013 waren € 52.169. Hiervan
is € 13.834 doorbelast aan ICCO en Eneco.
Het saldo van € 38.335 komt ten laste van het
bestemmingsfonds.
Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de RABO bank, ASN
bank en Triodos is in totaal € 13.595 rente ontvangen. Een deel van de rente is toegerekend
aan het NPL Fairbezig project.

Acties van Derden
Project
ICCO

tabel 14

Begroot

NPL Fairbezig

€
€
€
€
€

Totaal

€ 2.084.550

FT Gemeente
ICCO Carbon
NPL klimaat

150.000
16.550
25.000
993.000
900.000

Realisatie
€
€
€
€
€

150.000
16.848
25.000
0
900.000

€ 1.091.848
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Overige baten
Gebruiksrechtvergoeding
zie tabel 15. Deze kunnen als volgt per
product worden gespecificeerd (in euro).
Vergoedingen en verkoop
materialen
Het gaat hier om doorberekening van
kosten aan licentiehouders, zusterorganisaties en de bijdragen van de partners in het
Biomass project.
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Gebruiksrechtvergoeding
Produkt

Warme dranken, koffie

tabel 15

Realisatie 2013

Begroot 2013

Realisatie 2012

Overig

€ 1.165.858
€ 700.456
€ 734.283
€ 268.697
€ 128.394
€
75.979
€ 558.654

Subtotaal

€ 3.632.321

€ 3.937.500

€ 3.422.108

Korting

€ -1.157.663

€ -1.182.500

€ -1.019.316

Totaal

€ 2.474.658

€ 2.755.000

€ 2.402.792

Vers fruit, bananen
Chocolade en koekjes
Warme dranken, thee
Alcoholische dranken
Bloemen

€
€
€
€
€
€
€

932.218
850.711
613.483
275.324
127.692
95.626
527.054
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Lasten

Salarissen / Sociale lasten

salarissen/sociale lasten

zie tabel 16, 17, 18 en 19.
Christine Vogelaar is uit dienst getreden en
opgevolgd door Benno Geldman.
Bente Meindertsma is aangetrokken ter ondersteuning van het team Ontwikkelings Relaties.
Charlotte Heijmans (0,8 fte) en Clarine de Jongh
(0,6 fte) zijn tijdelijk aangetrokken ter ondersteuning van het communicatieteam.
Incidenteel maakt Max Havelaar gebruik van
vrijwilligers.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt Max Havelaar
de Adviesregeling Beloning Directeuren van
Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels (zie
www.vfi.nl).
De directie bestaat uit de heer Peter
d’Angremond.
Overige personeelskosten
In de NPL Fairbezig campagne is in de begroting uitgegaan dat de projectmanager in
dienst zou komen bij Stichting Max Havelaar.
De nieuwe projectmanager, Astrid Kortekaas,
is echter als ZZP-er ingehuurd. Ook voor de
internationale introductie van het Fairtrade Sourcing Partnership is een externe communicatie
manager aangetrokken, Margit Hijzen. Haar
kosten worden via de post “Vergoedingen en
verkoop materialen“ doorberekend aan Fairtrade
International.
Bezoldiging bestuurders
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen
op verzoek een reiskostenvergoeding.
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Huisvestingskosten
Het kantoorpand wordt gehuurd van Unitas
SSR en werd gezamenlijk gebruikt met Lijn 43.
Zij huren een iets kleinere ruimte dan de vorige
huurder. Samen met inflatie zorgt dit voor een
stijging t.o.v. 2012.
Kantoorkosten
Deze pos valt iets hoger uit dan begroot maar
daalt in vergelijking met 2012. De stijging komt
vooral door hogere kosten van mobiele telefonie.
Kosten FLO
Het ontwikkelen van keurmerkvoorwaarden,
nieuwe producten en het monitoren van producenten gebeurt centraal vanuit Fairtrade International, de internationale koepel-organisatie.
De bijdrage aan Fairtrade International is 22,8%
(2012: 21%) van de gebruiksrechtvergoeding.

Begroot
2013

Bruto salaris

tabel 16
Realisatie
2013

Realisatie
2012

Ontvangen ziektegeld

€ 829.000
€ 123.000
€ -18.000

€ 832.319
€ 121.270
€ -21.406

€ 774.177
€ 134.933
€ -34.942

Totaal

€ 934.000

€ 932.183

€ 874.168

Sociale lasten

Medewerkers

tabel 17
1 januari

31 december

Medewerkers
Peter d’Angremond

1,00

1,00

Fabeel Butt

1,00

1,00

Jonne van Eck

0,63

0,73

Fenny Eshuis

0,84

0,84

--

1,00

Mirjam Groten

0,84

0,84

Jos Harmsen

0,80

0,80

Benno Geldman (per 15 maart, jaarcontract)

--

--

Jenna Heysters

0,80

0,80

Controle Keurmerk
Hieronder vallen de kosten van de controlebezoeken bij licentiehouders, die door Control
Union worden uitgevoerd en de registratiekosten
van het keurmerk.
In de begroting is rekening gehouden met een
investering in een verbeterde versie van de
online product goedkeuringsswebsite. Deze
kosten zijn echter geactiveerd onder Materiële
Vaste Activa.

Han Hoogvliet

0,84

0,84

Alien Huizing

0,80

0,80

Margret van Irsel

0,53

0,53

Promotie en publiciteit
De meeste kosten hangen samen met campag-

Christine Vogelaar (uit dienst per 31 juli)

Charlotte Heijmans (januari t/m november. 0,8fte)

Clarine de Jongh (15 juni t/m 15 november. 0,6fte)

--

--

Bert Jongert

0,84

0,84

Meike Koster

0,80

0,80

-

0,80

Ester Pendavingh

0,80

0,80

Jochum Veerman

0,95

0,95

Judith Verkuil

0,95

0,95

Pauline de Visser

0,70

0,70

1,00

--

14,12

15,02

Bente Meindertsma (per 22 april, jaarcontract)

Totaal
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nes zoals de World Fairtrade Day, Fairtrade
week, Fairbezig, het 25-jarig jubileum en de
Fairtrade gemeentes. Deze worden elders in
het jaarverslag toegelicht.
In de begroting is rekening gehouden met
kosten voor NPL Klimaat, maar dit is uiteindelijk niet doorgegaan.
Internationale activiteiten en
productontwikkeling
Bestaat uit kosten voor internationale reizen,
impactstudies, lobby en het biomass en
carbon project. Deze laatste kosten zijn lager
uitgevallen dan begroot.
Kosten beheer en administratie
Voor het beheren en administreren van
projecten die worden gefinancierd uit Baten
uit eigen fondswerving en Baten uit acties van
derden, wordt 0,2 fte van de financiële afdeling doorberekend. Dit wordt vermeerderd
met een opslag voor Huisvesting (10%) en
Kantoorkosten (15%).
Als norm hanteert stichting Max Havelaar 5%
van de Baten uit acties van Derden. Hieraan is
ruim voldaan.
Utrecht, 22 mei 2014
Het bestuur van Stichting Max Havelaar,
Mw. J.P. Bahlmann (voorzitter)
Mw. M.H.G.E. van Golstein Brouwers (penningmeester)
H. van der Kolk
C. Manten
Mw. N.C.C. van den Berg
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Overige gegevens
Controleverklaring
Voor de controleverklaring wordt verwezen
naar de hierna opgenomen accountantsverklaring.
Verwerking resultaat
De resultaat bestemming staat gespecificeerd
onder de Staat van Baten en Lasten op
pagina 22.
Het resultaat over 2013 is een tekort van €
123.627. Na toevoegingen en onttrekkingen
aan de bestemmingsfondsen en reserves,
komt er uit eindelijk € 119.333 ten laste van
de Continuïteitsreserve.

Bezetting per afdeling
Naam
Directie, financiën, certificering en office

tabel 18
Formatie
1 januari

Formatie
31 december

4,00

4,10

4,18
3,50
2,44

4,18
3,50
3,24

14,12

15.02

management
Marktmanagement
Communicatie
Ontwikkelingsrelaties
Totaal

Bezoldiging Directie

tabel 19
P. d'Angremond
alg. directeur

Dienstverband

P. d'Angremond
alg. directeur

2013
onbepaald
38
100
1/1-31/12

2012
onbepaald
38
100
1/1-31/12

€ 83.762
€ 7.472
€ 1.000
€
0
€ 92.234

€ 88.782
€ 7.160
€ 1.000
€
0
€ 96.942

Uitkeringen beëindiging dienstverband

€ 3.942
€
0
€ 17.264
€
0
€
0

€ 3.555
€
0
€ 15.938
€
0
€
0

Totaal bezoldiging

€ 113.440

€ 116.435

Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode
Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering, 13e/14emnd
Variabel jaarinkomen
Totaal
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Bestuur en de directie van Stichting Max Havelaar,

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 Stichting Max Havelaar te
Utrecht. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van
baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het op maken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
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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 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 2013 en van het resultaat
over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Utrecht, 22 mei 2014
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,								
Drs. M.N. de Groot RA
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