stichting MAX HAVELAAR

Jaarverslag 2014

inhoudsopgave | Stichting Max Havelaar 02

stichting MAX HAVELAAR

Jaarverslag 2014
1. Voorwoord Peter d’Angremond | 03
2. jaarcijfers | 04
3. In gesprek met weerman Reinier van den Berg | 05
4. Organogram | 07
5. VERSLAG VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER | 08
6. Verslag Raad van Toezicht | 12
7. Ontwikkelingen in de markt | 13
8. Impact | 16
9. Communicatie campagnes | 20
10. Financiële rapportage | 22

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

voorwoord | Stichting Max Havelaar 03

Cookstoves en koffie
Peter d’Angremond
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Wist u dat de oorsprong van de koffiebes is te herleiden naar
Ethiopië? Het klimaat in dit land is ideaal voor het verbouwen van
koffiestruiken. Tijdens een veldbezoek aan Ethiopië in 2014 trof ik
bittere armoede. Een schril contrast met de zachte smaak van de
koffie die ik overal kreeg aangeboden. Zelfs in de kleinste dorpjes
werd ik gastvrij onthaald met traditionele koffieceremonies.
Uiteraard was ik niet alleen in Ethiopië om de lokale koffie te
proeven. Samen met enkele directieleden van Jumbo bezocht
ik daar de koffieboeren van de Fairtrade coöperatie OCFCU, die
ons precies lieten zien hoe Fairtrade moet werken. De boeren
van OCFCU hebben een eigen fabriek waar de koffiebessen
worden verwerkt. Dankzij de Fairtrade premie hebben zij kunnen
investeren in nieuwe machines. De koffiebessen worden verwerkt
tot groene koffiebonen die op grootte worden gesorteerd en
ingepakt. OCFCU heeft zelfs een fabriek voor instantkoffie voor
de lokale markt gebouwd. Door deze investeringen in de fabriek
groeien de inkomsten van OCFCU, waarmee de boeren meer
kunnen investeren in scholing voor hun kinderen en daarmee
uiteindelijk in de economische ontwikkeling van hun regio. Het
principe van Fairtrade in een notendop.
Is daarmee het werk van Fairtrade gedaan in Ethiopië? Helaas
niet. Ethiopische koffieboeren ondervinden nu al hinder van de
klimaatveranderingen waar wij nog voornamelijk over lezen en
horen. Door het stijgen van de temperatuur en het uitblijven van
noodzakelijke regenval zien boeren dat hun koffiestruiken minder
bessen produceren. De ideale temperatuur voor een koffiestruik
ligt tussen de 17 en 21 graden. Stijgt de temperatuur naar 22
graden, dan groeien er minder bessen aan de struik. Komt hier
nog een graad bij, dan verandert de smaak van de koffiebessen.
Nog een graad erbij, en de koffiestruik heeft moeite om te
overleven. Stichting Max Havelaar introduceerde in 2014 samen
met ICCO, het FairClimate Fund en OCFCU het Fairtrade Carbon
Partnership (FCP). Dit partnership ondersteunt koffieboeren in de

strijd tegen klimaatverandering. Dit in drie stappen:
1) Er worden zuinige ‘cookstoves’ gedistribueerd ter vervanging
van de traditionele open houtvuurtjes. Deze cookstoves
gebruiken 50% minder hout, waardoor er meer schaduwbomen
boven hun koffieplanten kunnen blijven staat. De koffiestruiken
genieten onder deze natuurlijke parasol van een koel klimaat.
Zodra de bomen gekapt worden, worden de koffieplanten
blootgesteld aan de zon en krijgen het veel te heet;
2) Boeren zullen worden getraind in het snoeien en verzorgen
van hun koffiestruiken zodat de struiken meer bessen
produceren. Meer bessen betekent een betere opbrengst en
voorkomt dat boeren het oerbos verder hoeven te kappen om
plaats te maken voor koffiestruiken;
3) De boeren gaan de gerooide schaduwbomen herplanten om
zo de biodiversiteit en het oerbos te beschermen.
Aan deze kant van de koffieketen vragen wij koffiebranders
om mee te doen aan FCP door allereerst de CO2-uitstoot van
hun eigen branderij zoveel mogelijk terug te dringen. Het stukje
uitstoot dat blijft bestaan kunnen koffiebranders compenseren
door Fairtrade Carbon Credits te kopen. Van de opbrengsten van
deze Carbon Credits kunnen de Ethiopische boeren investeren in
projecten die hen ondersteunen om klimaatverandering tegen te
gaan. In november 2014 introduceerde Jumbo een huismerklijn
met Fairtrade klimaatneutrale koffie en werd daarmee de eerste
supermarkt die meedoet aan het FCP-project. Een mijlpaal voor
Stichting Max Havelaar.
Ook in 2015 zullen wij ons volop inzetten voor een grotere impact
van Fairtrade voor boerenorganisaties en arbeiders, middels
een focus op volumestijging van Fairtrade producten en middels
innovatieve projecten.
Peter d’Angremond
Directeur/Bestuurder Stichting Max Havelaar

voorwoord | Stichting Max Havelaar 04

Mulane Jabesa, koffieboerin in Ethiopië

“Met het nieuwe fornuis kan ik heel
snel Injera (traditionele Ethiopische
pannekoek) maken en stoofpot.
Vroeger moesten we veel hout
sprokkelen dat we gebruikten voor het
fornuis, nu is een kleine hoeveelheid
al voldoende en kan ik tijd de ik over
houd besteden aan ander werk.
Met het oude fornuis verbrandde ik
regelmatig mijn handen en benen en
raakten mijn ogen geïrriteerd door de
rook. Het nieuwe fornuis is veel beter.
Ik ben er blij mee.”
Mulane Jabesa, koffieboerin in Ethiopië

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

groeicijfers | Stichting Max Havelaar 05

*extra inkomsten
boerenorganisaties

jaarcijfers

In 2014 is de afgedragen
Fairtrade premie aan

2013

2014

2013		

2014

2013

2014

2013		

2014

boerenorganisaties flink
gestegen van € 4,7 naar
€ 5,2 miljoen. Deze premie
investeren boerenorganisaties naar eigen

213
mln.

5,2
mln.

4,7
mln.

197
mln.

141
139

de verbetering van
productiviteit, kwaliteit of
infrastructuur. De Fairtrade
premie is volume gedreven.
Hoe groter het volume van
Fairtrade producten, des te

0,7
mln.

hoger de premie.
Het inkomenseffect dat

0,1
mln.

€

€

€

Retailwaarde verkoop
gecertificeerde
producten
+8%

extra inkomsten
fairtrade premie
aan boeren
+11%*

extra inkomsten
fairtrade minimumprijs vs wereldmarktprijs aan
boeren
-2%*

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

inzicht in bijvoorbeeld

veroorzaakt wordt door een
marktprijs die lager is dan
de Fairtrade minimumprijs
(boeren krijgen dan de
hogere minimumprijs

Aantal
Max Havelaar
licentiehouders
+1%

betaald) is het afgelopen
jaar gedaald. Dit was het
directe gevolg van een
stijging van marktprijzen t.o.v.
de Fairtrade minimumprijs.
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In gesprek met weerman Reinier van den Berg
Reinier van den Berg

Weerman Reinier van den Berg werd in 2014 ambassadeur
voor het Fairtrade Carbon Partnership. Hij reisde in het najaar
naar Ethiopië om het project bij de koffiecoöperatie OCFCU te
bezoeken. Hij vertelt over zijn ervaringen en hoe hij zich in wil
zetten als klimaatambassadeur.
Je bent niet alleen weerman, maar ook
klimaatambassadeur, waarom?
In de 30 jaar dat ik het weer presenteer heb ik langzaam dingen
zien veranderen in de weerpatronen. Ik heb als weerman en
klimatoloog de kennis en de mogelijkheid om een breed publiek
daarover te vertellen. Ik voel me verantwoordelijk om van die
mogelijkheid gebruik te maken en zoveel mogelijk mensen te
laten zien dat het fout gaat als we zo doorgaan.
Wat heb jij met Fairtrade?
Ik vind het vanzelfsprekend dat mensen een eerlijke prijs krijgen
voor de producten die zij verbouwen. Dat is niet alleen belangrijk
voor de boer, maar ook voor onszelf; als wij in de toekomst nog
heerlijke producten als koffie en chocola willen eten moeten we
zorgen dat die producten op een duurzame manier verbouwd
worden.
Wat is je het meeste bij gebleven in Ethiopië?
Ik was erg onder de indruk van de schoonheid van het land en
de prachtige, authentieke mensen. Maar ik schrok ook wel van
de enorme armoede. De boeren die wij bezochten verbouwden
hun koffie op hele kleine stukjes grond en hadden weinig
middelen om te investeren in hun bedrijven.
“De gevolgen van klimaatverandering komen voor kleine boeren
in ontwikkelingslanden veel harder aan dan voor ons.”
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Wat heb je geleerd over koffie en
klimaatverandering?
De koffieboeren hadden dit jaar een prima opbrengst omdat
ze een goede regentijd hadden gehad. Maar ze vertelden
mij ook dat hun oogsten in de jaren hiervoor tegenvielen
omdat de regen onvoorspelbaar was of uitbleef. Dat is een
voorbeeld van hoe op veel plekken in de wereld gaat. De
gevolgen van klimaatverandering komen voor kleine boeren
in ontwikkelingslanden veel harder aan dan voor ons. Door
de stijging van temperaturen vermindert de opbrengst en
de kwaliteit van hun koffie en kunnen de koffiestruiken zelfs
doodgaan. De gebieden die geschikt zijn voor het verbouwen
van koffie worden steeds schaarser. Klimaatneutrale Fairtrade
koffie vind ik een prachtig concept. Het is een concrete manier
om iets te doen tegen de problemen die de koffiesector
bedreigen.
Hoe ga jij je het komende jaar inzetten als
klimaatambassadeur?
Ik wil het verhaal over koffie en klimaatverandering bekender
maken en ervoor zorgen dat klimaatneutrale koffie steeds meer
gedronken wordt. Daarin vind ik het belangrijk om er niet alleen
over te vertellen, maar mensen ook te laten zien waar het om
gaat en ze actief te betrekken. Ik ben ook oprichter van Ecoland.
tv, met de ambitie om online en in de toekomst ook op tv nog
veel meer mensen te bereiken met de boodschap: yes we can
of yes, we care. Mijn reis naar Ethiopië heeft me geïnspireerd
om met mijn werk door te gaan. Ik hoop in de toekomst nog
meer reizen te maken zodat ik met eigen ogen kan zien hoe
klimaatverandering invloed heeft op heerlijke producten als koffie
en cacao. Daardoor kan ik mensen echt betrekken bij het verhaal
en dat is waar het om gaat!
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“Als wij in de toekomst
nog heerlijke producten
als koffie en chocola
willen eten moeten we
zorgen dat die producten
op een duurzame manier
verbouwd worden.”
Reinier van den Berg
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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 26 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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05 VERSLAG VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER
Terugblik op de marktontwikkelingen
Stichting Max Havelaar kan over 2014 een
groei van 8% rapporteren.
Gegeven de nog steeds na-ijlende effecten
van de recessie is dit wederom een mooi
resultaat. Ook de huishoudpenetratie van
Fairtrade producten ontwikkelt zich positief.
Deze is in 2014 met 8% toegenomen. Met
andere woorden: meer huishoudens zijn
Fairtrade producten gaan kopen.
Meer dan voorgaande jaren was 2014 een
jaar met ups en downs. Licentiehouders
als Tony’s Chocolonely en PLUS
supermarkten ontwikkelden zich zonder
meer sterk. Deels door uitbreiding van
hun assortiment, deels door een krachtige
autonome afzetontwikkeling van de
Fairtrade gecertificeerde producten bij deze
licentiehouders.
Hier staat tegenover dat Verkade, na jaren
Fairtrade gecertificeerde chocolade te hebben
verkocht, in 2015 van het Fairtrade keurmerk
zal afstappen. Dit is vooral voor de betrokken
cacao- en suikerboeren een pijnlijk verlies.
De prijs concurrentie op de Nederlandse
bananenmarkt heeft er toe geleid dat
Vomar heeft besloten voorlopig niet verder
te gaan met Fairtrade bananen. Stichting
Max Havelaar blijft met beide organisaties in
gesprek om vooral deuren open te houden.
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Betrokkenheid en samenwerking
Met financiële hulp van de Nationale Postcode
Loterij (NPL) heeft Stichting Max Havelaar vijf
jaar lang samen met Fair Trade Original en
de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
de campagne “Fairbezig” kunnen uitvoeren.
Via creatieve en vooral resultaatgerichte
campagnes zijn de vooraf gestelde doelen
ruimschoots gehaald.
Een mooie spin-off van de samenwerking met
de NPL is het mede door hen gefinancierde
project “It takes a village to protect a child”.
Max Havelaar voert dit project samen met
Tony’s Chocolonely en Fairtrade Africa uit. Dit
programma rondom kinderrechten laat zien
hoe intensieve samenwerking kan leiden tot
meer impact voor Fairtrade boeren.

omgevormd tot een Raad van Toezicht (RvT).
Deze wijziging past bij de ontwikkeling van
en de werkwijzen in de organisatie. Cees
Manten en Henk van der Kolk hebben
afscheid genomen als leden van de RvT. Zij
zijn vervangen door Sjaak de Korte en recent
Sietze Montijn.
De organisatie is in de loop van 2014 verhuisd
binnen Utrecht. Op minder vierkante meters,
die bovendien tegen een lagere prijs per
meter worden gehuurd is een inspirerende
werkplek gecreëerd voor de medewerkers
van Max Havelaar.

Ook de samenwerking met ICCO/Fair
Climate Fund heeft tot mooie resultaten
geleid. De pilot voor het gezamenlijke
klimaatproject in Ethiopië is van start
gegaan. De eerste partners in Nederland
zijn actief: koffiebranderij Peeze heeft haar
koffieketen klimaatneutraal gemaakt en
Jumbo supermarkten heeft een Fairtrade en
klimaatneutrale koffielijn geïntroduceerd.

Internationaal
Fairtrade blijft zich internationaal sterk
ontwikkelen. Nieuwe afzetmarkten worden
ontwikkeld en er wordt geïnvesteerd in
versterking van de producentennetwerken.
In 2014 is de transitie uitgevoerd van de
afdeling Producer Support en Relations
vanuit Fairtrade International in Bonn naar
de producentennetwerken in respectievelijk
Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Hiermee
komen de producentennetwerken aan “het
roer” te staan van de directe contacten (via
hun ‘liaison officers’) met de organisaties van
boeren en werknemers.

Organisatie
In 2014 is het bestuursmodel van Stichting
Max Havelaar veranderd. Het bestuur is

Toekomst
Steeds meer organisaties zijn actief bezig om
hun verduurzamingsagenda in te vullen. Dat

is geweldig nieuws. En ook hard nodig. De
problemen en uitdagingen stapelen zich op en
vragen om een gecoördineerde gezamenlijke
aanpak.
De klimaatproblematiek lijkt ver van ons
bed, maar komt via de verwoestende
effecten van klimaatverandering op
bijvoorbeeld de koffieteelt in snel tempo
dichterbij. Bedrijfsopvolging op de vele
duizenden familieboerderijen is een ander
brandend platform. Bij aanhoudend slechte
financiële vooruitzichten voor de agrarische
familiebedrijven besluiten jongeren om van het
platteland naar de stad te trekken om daar
geluk en welvaart te vinden.
Wie volgt de boer op? Dat blijft een
onbeantwoorde vraag. Dit zijn slechts twee
voorbeelden van de vele uitdagingen die
spelers in de verschillende productketens
mee geconfronteerd worden en die zullen
moeten worden aangepakt. Wat is daar voor
nodig?
Samenwerking met boeren en
werknemers organisaties
In 2014 bracht de zusterorganisatie van
Max Havelaar in Engeland, de Fairtrade
Foundation, een rapport uit met de titel “A
seat at the table?”. Een rapport dat deels op
eigen onderzoek is gebaseerd en deels op
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uitkomsten van grote internationale studies.
Een van de belangrijke conclusies van dit
rapport is dat projecten die zonder directe
betrokkenheid van boeren worden uitgevoerd
vaak in de mooie intenties stranden.
Fairtrade zal zich meer dan ooit richten op
het vormen van sterke organisaties van
boeren en werknemers. Organisaties die
vervolgens in staat zullen zijn om zich op
economisch, sociaal en ecologisch gebied te
ontwikkelen. Fairtrade zal doorgaan met het
genereren van geld binnen de keten dat door
de boerenorganisaties kan worden gebruikt
om projecten te financieren. Om dit te kunnen
realiseren is en blijft volumegroei belangrijk.
Max Havelaar levert hiermee een belangrijke
bijdrage aan de internationale Fairtrade
doelstellingen.
Programmatisch werk en
partnerships
De eerder geschetste uitdagingen vereisen
een gerichte aanpak. Om die reden is er
binnen het internationale Fairtrade organisatie
besloten om zwaarder in te zetten op een
“programmatische aanpak” op een aantal
specifieke terreinen. Er zal worden gezocht
naar partners voor deze projecten, zowel
voor financiële ondersteuning als praktische
samenwerking. Heel concreet gaat het om de
volgende programma-richtingen:
• kinderrechten;
• klimaat;
• leefbaar loon;
• gender.
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Organisatie
Zowel in producentenlanden als hier in
het Westen zal Fairtrade focussen op
organisatieversterking en –verbetering. Er
wordt de komende jaren gewerkt aan de
versterking van de producentennetwerken,
zodat de organisaties van boeren en arbeiders
nog gerichter kunnen worden bijgestaan in
hun ontwikkeling. In de organisaties die de
Westerse markten voor Fairtrade ontwikkelen
– waar Stichting Max Havelaar deel van
uitmaakt –wordt gezocht naar nieuwe vormen
van samenwerking om uiteindelijk tegen
lagere kosten een beter resultaat te kunnen
bieden.
Een zeer interessante ontwikkeling die is
ingezet is de Zuid-Zuid Fairtrade handel,
waarbij een afzetmarkt voor Fairtrade
producten wordt gecreëerd in het land van
herkomst. Inmiddels is dit initiatief in meerdere
landen gestart, waaronder Zuid-Afrika, Kenia,
Brazilië, India en Mexico.
Fairtrade in Nederland
Stichting Max Havelaar verwacht dat de
groei van Fairtrade door zal zetten. Er
worden diverse veelbelovende gesprekken
gevoerd met nieuwe en potentiële Fairtrade
partners. Daarnaast wordt verwacht dat
een aantal bestaande licentiehouders hun
assortimenten zullen blijven uitbouwen. Naast
deze ‘traditionele’ Fairtrade aanpak stelt
de stichting zich ten doel om steeds meer
samenwerkingen op concrete projecten aan
te gaan, waar ‘It takes a village to protect a

child’ als voorbeeld voor kan dienen.
Financieel Beleid
Het financieel beleid bestaat uit de volgende
6 punten.
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 Centraal Bureau
Fondsenwerving. De richtlijn van het CBF is
maximaal anderhalf keer de kosten van de
werkorganisatie. Aan deze norm is voldaan.
De salaris- en pensioenkosten van de
organisatie gelden als referentie voor het eigen
vermogen. Het besteedbaar vermogen moet
minimaal gelijk zijn aan deze jaarlijkse kosten.
Volgens deze norm zou het eigen vermogen
minimaal € 1.035.000 (2013: € 1.027.000)
moeten zijn. De continuïteitsreserve ligt boven
deze norm.
2) Liquiditeit
Aan het einde van 2014 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.
3) Diversificatie
Stichting Max Havelaar streeft ernaar
niet te afhankelijk te zijn van bepaalde
productgroepen of distributiekanalen. Het
aandeel in de licentieinkomsten 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.
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
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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 markt prijzen is deze doelstelling niet geheel
door Max Havelaar te beïnvloeden.
De systeemkosten daarentegen zijn wel
te beïnvloeden. Stichting Max Havelaar wil
tegen zo laag mogelijke systeemkosten de
waardeoverdracht aan boeren(organisaties)
optimaliseren. Als definitie van de
systeemkosten nemen wij de licentiebijdragen.
Stichting Max Havelaar stelt als norm dat
de systeemkosten maximaal 12,5% 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% van de wervingskosten
om geld te genereren voor projecten. Stichting
Max Havelaar streeft een betere ratio na.
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De licentiebijdrage is in 2014 € 2.515.412 en
de waardeoverdracht € 40.300.000. Dit is 6%
(2013: 6%). 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 2014 gaf
Stichting Max Havelaar € 3,9 miljoen uit. De
belangrijkste uitgaven zijn Salarissen/Sociale
lasten (24%), Promotie en Publiciteit (35%) en
Fairtrade International (18% van de lasten of
28% van de Gebruiksrechtvergoeding).
In 2012 heeft Stichting Max Havelaar een
strategie opgesteld voor de periode tot en met
2014. Deze wordt vertaald naar jaarplannen,
doelstellingen, indicatoren en budgeten op.
Ieder kwartaal vindt een evaluatie plaats en
een rapportage aan de Raad van Toezicht.
Indien nodig wordt het beleid bijgesteld.
Max Havelaar wil in 2015 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 2014 gerealiseerd.
Peter d’Angremond, Directeur/Bestuurder
Stichting Max Havelaar
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06 Verslag van de Raad van Toezicht
Op 26 mei 2014 heeft Stichting Max Havelaar
een statutaire wijziging doorgevoerd en is
het bestuur van de stichting omgezet naar
een Raad van Toezicht. Deze verandering
past beter bij de werkwijze van het
toezichthoudend orgaan van de stichting.
Ook vonden er in 2014 veranderingen plaats
in de samenstelling van de Raad van Toezicht.
Voor zowel Cees Manten als Henk van de
Kolk liep in 2014 de tweede en laatste termijn
als lid van de Raad van Toezicht af. In juni
werd Cees Manten opgevolgd door Sjaak
de Korte. Voor Henk van de Kolk werd in
2015 een geschikte opvolger gevonden in
de persoon van Sietze Montijn. Begin 2015
werd Eric Drok gerekruteerd, die medio
2015 Marilou van Golstein-Brouwers zal
opvolgen. Wij zijn Cees, Henk en Marilou
dankbaar voor al het werk dat zij voor
Stichting Max Havelaar hebben verzet.
De Raad van Toezicht van Stichting Max
Havelaar bestaat uit vijf personen. Tineke
Bahlmann zit de Raad van Toezicht voor. Het
dagelijkse management van Stichting Max
Havelaar wordt gevoerd door de directeurbestuurder, Peter d’Angremond. Hij maakt
tevens deel uit van het Global Operational
Team binnen Fairtrade International. De Raad
van Toezicht is verantwoordelijk voor het
toezicht houden op het beleid van Stichting
Max Havelaar. Het bestuur en de operationele
activiteiten zijn gedelegeerd aan de directeur
(eindverantwoordelijk) en het team. Dit is
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vastgelegd in de statuten, regelementen en
het directiestatuut. Leden van de Raad van
Toezicht hebben geen onderlinge relaties
in de familiesfeer en hebben geen zakelijke
relatie met de organisatie om iedere vorm van
belangenverstrengeling uit te sluiten.
De Raad van Toezicht is in 2014 vier
keer bijeengekomen in aanwezigheid van
de directie. Op 10 april was de eerste
bijeenkomst, waarbij o.a. de jaarcijfers van
2013 werden doorgenomen en het voorstel
voor de verhuizing van de stichting werd
goedgekeurd. Op 19 juni zijn de omzetcijfers
van het eerste kwartaal van 2014 toegelicht
en er werd besproken hoe (Fairtrade)
ambassadeurs het werk van Stichting
Max Havelaar verder kunnen uitdragen in
Nederland. Naar aanleiding van dit overleg is
weerman Reinier van den Berg aangetrokken
als ambassadeur van het klimaatproject. Het
derde overleg van 2014 vond plaats op 25
september. Naast de cijfers van het tweede
en derde kwartaal bogen de RvT-leden zich
over de strategie voor 2015. Tevens is tijdens
deze bijeenkomst Sjaak de Korte officieel
verwelkomd als nieuw lid van de Raad van
Toezicht. De laatste vergadering van het jaar
vond plaats op 27 november. Tijdens deze
vergadering is groen licht gegeven voor
zowel de begroting voor 2015 als een nieuwe
pensioenregeling voor de medewerkers van
de stichting. Tijdens alle bijeenkomsten van
de Raad van Toezicht was er sprake van

een aanwezigheidsgraad van minstens 80
procent. Voorzitter Tineke Bahlmann nam in
2014 namens Stichting Max Havelaar actief
deel in het international chairs platform dat
vanuit Fairtrade International werd geïnitieerd.
Leden van de Raad van Toezicht
Prof. Dr. Tineke Bahlmann, voorzitter
• Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit
Utrecht
• Voorzitter Raad van Toezicht Maasstad
Ziekenhuis, Rotterdam
• Lid Raad van Toezicht Stedin
• Lid Raad van Toezicht Toneelgroep
Amsterdam
• Lid Raad van Advies SVB
• Voorzitter Raad van Toezicht Centrum
Beeldende Kunst, Rotterdam
Drs. Marilou van Golstein-Brouwers,
penningmeester
• Directeur Triodos Investment
management BV.
• 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

Drs. Natasja van der Berg
• Directeur Tertium
• Voorzitter Raad van Toezicht Hivos
Triodos Fonds
Drs. Henk van de Kolk (tot september 2014)
• Member of the Board (Treasurer) of the Fair
Wear Foundation
• Member Steering and Executive Committee
IndustriAll European Trade Union
• FNV-coördinator Topsectoren en
Techniekpact
• Werknemersvoorzitter Administratiekantoor
MN Services
Cees Manten (tot september 2014)
• 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
Sjaak de Korte (vanaf september 2014)
• DGA SDK Retail Advies
• Adviseur Stichting Ik Kies bewust
• Voorzitter organisatie Supermarkt van het
Jaar-verkiezing
• Adviseur Jean Arnaud (wijnimporteur)
• Voorzitter RvC Harvest House
(telersorganisatie)
• Bestuurslid Nedvang
• Adviseur Groenten en fruithuis
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07 Ontwikkelingen in de markt
fairtrade bananen
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Feit!
Cacaoboeren ontvingen
in 2014 € 649 duizend
Fairtrade premie
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Groei door verkopen bij retailers
In 2014 is het aantal verkochte Fairtrade producten in de supermarkten
en in het Out of home kanaal opnieuw gegroeid. De totale groei is
8%, waarbij Fairtrade bananen, cacao en suiker het sterkst groeien
met uitschieters van zelfs 28% (suiker). Supermarkten beseffen steeds
meer dat niet alleen lage prijzen ingezet kunnen worden in de strijd om
klanten, maar dat ook een breed assortiment aan duurzame producten
klanten naar de winkel kan lokken.
Bananen
In 2014 werd ruim 20 miljoen kilo Fairtrade bananen verkocht.
Bananen blijven daarmee het grootste Fairtrade product in Nederland.
Na de daling in 2013 is de verkoop van bananen weer aan het
groeien. Er zijn 13% meer bananen verkocht dan in 2013. supermarktorganisaties PLUS, Spar en Vomar boden uitsluitend Fairtrade
bananen aan en verkochten alle drie in 2014 meer bananen dan in het
jaar daarvoor. Ook bij Albert Heijn, Jumbo en Lidl groeide de verkoop
van Fairtrade bananen.
Helaas heeft 2014 ook in het teken gestaan van veel prijsdruk op
de categorie bananen. Veel supermarkten hebben hun prijs voor
conventionele bananen sterk verlaagd. Deze focus op de laagste
prijs is volgens ons niet goed voor de boeren en arbeiders die de
bananen produceren. Dit beeld wordt versterkt door het in februari
2014 verschenen onderzoek naar de impact van Fairtrade op
de levensomstandigheden van bananenboeren en arbeiders op
bananenplantages (zie www.maxhavelaar.nl/23/impactstudies). Het
Fairtrade keurmerk stelt als eis dat boerenorganisaties minstens een
minimumprijs ontvangen voor hun bananen en daar bovenop een
Fairtrade premie van 1 US$ per doos van 18 kilo. Hiermee wordt
gegarandeerd dat de boer een eerlijke prijs ontvangt. De groeiende
verkoop van Fairtrade bananen laat zien dat veel consumenten de
voorkeur geven aan een banaan waarvoor boeren en arbeiders een
eerlijke prijs ontvangen.
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Koffie
Het Fairtrade volume in koffie is in 2014
licht gegroeid. Gezien de druk op de gehele
koffiemarkt is dit een redelijk resultaat.
Vooral in de zakelijke markt wordt er minder
koffie geconsumeerd. Dit is het gevolg van
inkrimpende bedrijven en een groeiend aantal
thuiswerkers.
Hoogtepunt van 2014 op het gebied
van koffie was de lancering van Jumbo’s
klimaatneutrale Fairtrade koffie in november.
Jumbo werd hiermee partner van het
innovatieve ‘Fairtrade Carbon Partnership’
project, een samenwerking tussen ICCO,
FairClimate Fund, Stichting Max Havelaar en
koffieboeren in Ethiopië. Lees meer op
www.maxhavelaar.nl/59/klimaatneutrale_
koffie.
Wijn
De verkoop van Fairtrade wijnen in de
Nederlandse supermarkten laat een lichte
daling zien in 2014. Dit na een forse groei in
2013. Vooral het laatste kwartaal van 2014
heeft een iets mindere verkoop. Dit is te
verklaren door de vele wijnacties bij meerdere
supermarktketens in het laatste kwartaal
van 2013. 2014 werd met veel minder
wijnacties afgesloten. Dit laat zien dat wijn een
actiegevoelig artikel is.
In 2014 werd een nieuw wijnlabel onder de
naam ‘House of Mandela’ geïntroduceerd.
Speciaal voor de introductie zijn de dochter
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en kleindochter van Nelson Mandela naar
Nederland gekomen. De ‘House of Mandela’wijnen zijn verkrijgbaar bij Boni, Coop, Deen,
Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Poiesz,
Vomar en PLUS supermarkten. De start van
deze wijn is veelbelovend.
Cacao
De verkoop van Fairtrade cacao laat in 2014
een hele mooi groei zien van 18%. Wederom
zijn de merken Tony’s Chocolonely en
Swiss de grootste groeiers in het Fairtrade
schap. In 2014 zijn de eerste producten
geïntroduceerd onder het Fairtrade Sourcing
Program Cacao. Dit nieuwe programma biedt
merken en retailers een alternatieve manier
om met Fairtrade te werken. Dit programma
sluit goed aan bij de werkwijze van bedrijven
die duurzame doelstellingen hebben per
grondstof in plaats van per eindproduct.
Doelstelling is dat meer bedrijven Fairtrade
gecertificeerde cacao gaan verwerken,
waardoor (nog) meer boerenorganisaties
profijt hebben van handel onder Fairtrade
voorwaarden.
Suiker
Het segment ‘tafelsuiker’ groeit met 28%
veel sterker dan het suikercomponent in
samengestelde producten zoals bijvoorbeeld
chocolade. Fair Trade Original en Lidl
verkochten meer tafelsuiker in 2014. Ook
trad het Engelse merk Tate & Lyle toe tot

de Nederlandse markt en speelde daarmee
een grote rol in de groei van de verkoop van
Fairtrade suiker.
Net als bij cacao is ook voor het ingrediënt
suiker een nieuwe samenwerking mogelijk
onder het “Fairtrade Sourcing Program”. Dit
werkt op dezelfde wijze als bij cacao. Het
eerste product onder dit programma is in
2014 geïntroduceerd in het koekschap.
Thee
Het volume van Fairtrade thee is in 2014 met
7% gegroeid. Nederlands theemerk Axxent
is medeverantwoordelijk voor deze groei.
Naast hun eigen merk ‘Tea of Life’ voor de
Out of Home markt ontwikkelt Axxent ook
theeconcepten voor verschillende klanten.
Daarnaast is het Engelse theemerk Clipper op
de Nederlandse markt gestart.
Vruchtensappen
Uit het in 2014 gepubliceerde onderzoek
‘Assessing the benefits of Fairtrade
orange juice for Brazilian small farmers’
blijkt het belang van Fairtrade voor kleine
sinaasappelboeren in Brazilië. Uit het
kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat
kleine boeren op meerdere fronten geholpen
zijn door de meerprijs die zij ontvangen.
Fairtrade certificering leidde tot
een verbeterde economische situatie en
levensstandaard voor het grootste deel van
de ondervraagde boeren. Dankzij hogere

prijzen en de Fairtrade premie konden
ze investeren in de ontwikkeling van hun
coöperatie en agronomische trainingen voor
de leden. Max Havelaar werkt samen met
haar partners in Nederland om meer Fairtrade
vruchtensap te kunnen aanbieden. In 2014
is er in totaal 1.55 miljoen liter verkocht.
Meer weten? Het volledige rapport is terug te
vinden op onze website: www.maxhavelaar.
nl/23/impactstudies.
Noten en gedroogd fruit
In 2014 werd 220.000 kilo Fairtrade noten
verkocht in Nederland. De supermarkten.
Albert Heijn, Hoogvliet, PLUS en Vomar
hebben hieraan bijgedragen met de
verkoop van Fairtrade noten onder hun
huismerk. Albert Heijn voegde vier producten
toe aan haar assortiment, waaronder
pinda’s, paranoten en rozijnen. De andere
supermarkten introduceerden allen Fairtrade
cashewnoten.
Bloemen
Het jaar 2014 was een uniek jaar voor
Fairtrade bloemen. Voor de allereerste keer
zijn er Fairtrade rozen via de klok bij Plantion
geveild. Dit was een wereldwijde primeur.
Door het toevoegen van dit distributiekanaal
kunnen bloemisten gemakkelijker aan
Fairtrade rozen komen. De groei van 21%
weerspiegelt de toenemende belangstelling
voor duurzaamheid binnen de sierteeltsector.
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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
2014
2013

wijn, bier

1.299.693 1.616.186
220.078
158.093
4.477.504 3.943.127
sappen, frisdrank
2.011.404 2.056.678
3.137.917 3.072.651
bananen
20.293.143 18.033.939
overig
711.097
913.973
chocolade melk
450.061
319.428
koffie
5.287.667 5.191.999
thee
683.719
641.509
jam, honing, chocopasta
357.648
316.737
rijst
406.160
467.937
6.960
1.129.845
46.680

7.348
881.723
105.613

40.519.576 37.726.941

1.334.424
437.933
-

1.099.896
548.143
-

De HIVOS campagne ‘Power of the Fair Trade
Flower’ blijft ook bijdragen aan de verhoogde
vraag naar Fairtrade bloemen in het binnenen buitenland.
In 2013 zijn diverse nieuwe stakeholders aan
de slag gegaan met bloemen. Dit resulteert
in een mooie volumegroei in 2014. Daarnaast
heeft een aantal retailers meer promoties
met Fairtrade rozen gedaan. Dit werd vaak
gekoppeld aan speciale momenten in het jaar
zoals Valentijnsdag, Moederdag en de twee
Fairtrade weken.
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08 impact
Onvoorspelbare prijzen
Niets zo onvoorspelbaar als
grondstoffenprijzen! Door toenemende
vraag uit economisch opkomende landen
en door minder productie, onder andere
door veranderende weerssituaties, zouden
prijzen van agrarische producten structureel
hoog blijven. Veel grondstoffenprijzen lieten in
2014 echter een daling zien.1 Uitzonderingen
waren koffie en cacao, voor Max Havelaar
twee van de belangrijkste producten. Wel
schommelden de prijzen van deze producten
het afgelopen jaar heftig. De minimumprijs en
premie binnen Fairtrade zorgden voor enige
stabiliteit.
Koffie
In 2013 zakten prijzen van koffie op de
wereldmarkt steeds verder weg. We stelden in
het jaarverslag toen vast dat de minimumprijs
binnen Fairtrade, US$ 1,40 per pound (454
gram), weer uiterst relevant was geworden.
Maar begin 2015 kwamen er ineens berichten
dat droogte in de koffiegebieden van Brazilië,
het belangrijkste koffieproducerende land ter
wereld, zou gaan leiden tot fors tegenvallende
oogsten. De prijs van arabicakoffie
explodeerde en bereikte uiteindelijk waarden
boven de US$ 2,20. Gemiddeld bracht
arabica in 2014 199 dollarcent per pound op.
Ook robustakoffie steeg in prijs en kwam uit
op een niveau van de Fairtrade minimumprijs
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(US$ 1,01 per pound). Gemiddeld noteerde
de robustaprijs in 2014 ruim 99 dollarcent.
Prijsschommelingen waren voortdurend
bijzonder groot, wat het werk van
koffieboeren en koffiehandel uiterst lastig
maakte. Prijsafspraken in januari voelden
een maand later al weer ongemakkelijk.
Discussies tussen boeren en hun coöperatie
en tussen coöperaties en importeurs waren
het gevolg. Boerencoöperaties die binnen
Fairtrade werkten konden hierop door de
Fairtrade premie (20 dollarcent per pound)
wat gemakkelijker anticiperen.
Cacao
In de cacaosector lagen wereldmarktprijzen al
jaren boven de Fairtrade minimumprijs. Er was
in 2014 geen sprake van een prijsexplosie,
maar prijzen stegen gedurende het eerste half
jaar gestaag met een piek aan het eind van
de zomer. De grote zorg rond de uitbraak van
ebola in West-Afrika, waar meer dan 70%
van de alle cacao in de wereld geproduceerd
wordt, was een van de oorzaken. De
belangrijkste cacaoproducerende landen,
Ivoorkust en Ghana, bleven uiteindelijk
gevrijwaard van de ziekte, zodat de prijzen
tegen het eind van het jaar weer daalden.
Gemiddeld was de prijs in 2014 US$ 3000
per ton, ver boven de minimumprijs van
Fairtrade. Die ligt, inclusief een premie van
200 dollar, op US$ 2200 per ton.

Bananen
Voor Fairtrade bananen werd het afgelopen
jaar in de meeste gevallen de minimumprijs
betaald. Door stijgende kosten voor
bananentelers en hun organisaties heeft
Fairtrade International die prijs in januari
verhoogd. Minimumprijzen verschillen per
regio en gingen variëren van US$ 8,85 in
Ecuador tot US$ 10,90 in de Dominicaanse
Republiek.2 De premie bleef overal gelijk: één
dollar per doos van 18 kg.
Prijsdiscussies gingen in de bananensector
vooral over de prijzen in supermarkten.
De uiterst lage prijzen voor niet-Fairtrade
bananen heeft onze zusterorganisatie
Fairtrade Foundation in de UK aangespoord
tot een grootse campagne. Daarin werd de
bananensector aangesproken op de weinig
duurzame prijzen in de supermarkt. Ook in
Nederland werden sterke vraagtekens gezet
bij prijzen van 99 cent voor reguliere bananen
in sommige winkelkanalen. Fairtrade bananen
kostten in Nederland tenminste € 1,69.

Bananen uit Colombia
Fairtrade bananen in Nederland komen
voor tweederde deel uit Colombia, van
zowel associaties van kleine boeren als
van grote plantages met ingehuurde
arbeidskrachten. De overige bananen
zijn Fairtrade én biologisch en worden
vooral geteeld door kleine boeren in
Peru. Op basis van de Nederlandse
verkopen ontvingen de boerenpartners
in 2014 ruim € 1,6 miljoen extra
aan Fairtrade premies. Arbeiders
in Colombia besteedden meer dan
30% van de extra gelden aan de
bouw en verbetering van woningen.
Opmerkelijk is dat bananenarbeiders
van verschillende plantages in de
regio Urabá besloten een deel van de
premiegelden bij elkaar te leggen om zo
grotere sociale projecten in het gebied
mogelijk te maken. Dat heeft in een
aantal dorpen geleid tot nieuwe scholen
en betere onderwijsvoorzieningen.
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Naar leefbaar loon voor
plantagearbeiders
Fairtrade werkt niet alleen met organisaties
van kleine boeren maar ook met plantages,
met name in thee, bananen en bloemen.
Doelgroep zijn de arbeiders; verbetering
van hun woon- en werkomstandigheden
het doel. Hier is het belangrijkste thema niet
de prijs van het product, maar veeleer het
salarisniveau. Binnen Fairtrade zijn plantageeigenaren gehouden hun arbeiders tenminste
het minimumloon van de streek of de sector
te betalen. Uiteindelijk moeten ze toewerken
naar een ‘leefbaar’ loon. Dat is een proces,
want van plantagehouders kan niet geëist
worden dat ze een leefbaar loon betalen,
terwijl hun afnemers geen prijzen betalen die
dat mogelijk maken. Medewerking van de
hele productketen is vereist, van plantageeigenaren tot winkeliers en consumenten.
Om dat proces te bevorderen is Fairtrade
International een ‘Living Wage’ programma
gestart. In een eerste fase wordt vastgesteld
bij welk salaris van een leefbaar loon
gesproken kan worden. Deze loonreferenties
worden vervolgens besproken met de
betrokken telers, handelaren en eventuele
vakbonden. In een derde fase worden de
retailers in de consumentenlanden bij het
initiatief betrokken. Uiteindelijk moet het leiden
tot een situatie in de keten die uitbetaling van
leefbare lonen daadwerkelijk mogelijk maakt.
Eerste ervaringen in de theesector werkten
positief. Voor de bananen- en bloemensector
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werden in 2014 belangrijke stappen gezet in
de vaststelling van loonniveaus.
In Nederland heeft Stichting Max Havelaar
het afgelopen jaar volop aandacht besteed
aan het thema ‘leefbaar loon’. In december
organiseerden we in Utrecht een middag
over arbeidsrechten op plantages in
ontwikkelingslanden. Vertegenwoordigers
van bedrijfsleven, overheid, vakbonden en
NGO’s namen deel. Daarnaast sloot Stichting
Max Havelaar zich aan bij een initiatief van
Hivos om in de bloemensector een leefbaar
loon te bereiken. Veel bloemen in Nederland,
vooral rozen, komen uit Oost-Afrika. In nauwe
samenwerking met Fairtrade International,
een andere certificeringsorganisatie (Fair
Flowers Fair Plants) en het Initiatief voor
Duurzame Handel (IDH) startte in 2015 een
leefbaar-loonprogramma in Kenya en Ethiopië,
de belangrijkste herkomstlanden van de
Nederlandse c.q. Europese rozen.
Het ‘Living Wage’ programma van Fairtrade
International is onderdeel van een breder
programma om de positie van arbeiders
op grote plantages binnen Fairtrade te
versterken. In 2014 werden standaarden voor
het zogenaamde ‘Hired Labour’ model binnen
Fairtrade aangescherpt. Ze versterken de rol
van vakbonden, geven meer richting aan de
besluitvorming en besteding van Fairtrade
premiegelden en laten de vele tijdelijke
arbeidskrachten meer profiteren van de
Fairtrade premie-inkomsten.

Bloemen uit Oost-Afrika
Door de vele bloemenvariëteiten kennen
we in Fairtrade geen minimumprijs
voor bloemen, maar wel een premie
van 10% over de verkoopprijs van de
plantage. (De verkoopprijs is gemiddeld
zo’n 9 cent per steel). In 2014 leverde
dat door de Nederlandse verkopen
ruim € 105.000 aan premies op voor
de arbeiders op de bloemenplantages.
De bloemen, hoofdzakelijk rozen en
trosanjers, werden voornamelijk geteeld
in Kenya en Zimbabwe. Wereldwijd
komen de meeste Fairtrade bloemen
uit Ethiopië. De rol van Nederland is
echter veel groter dan de Nederlandse
Fairtrade verkopen doen vermoeden,
want bijna alle Fairtrade bloemen
worden internationaal via Nederlandse
bedrijven verhandeld. Van de circa 50
Fairtrade gecertifieerde importeurs zijn
ongeveer 35 bedrijven in Nederland
gevestigd. Ruim 80% van de meer
dan 60 Fairtrade gecertificeerde
kwekerijen opereren in Oost-Afrika.
De overige plantages zijn vooral te
vinden in Ecuador. In totaal ontvingen
ze meer dan € 5 miljoen aan Fairtrade
premiegelden, waarvan zo’n 25% werd
besteed aan onderwijs aan de arbeiders
en hun gezinnen.

Breed cacaoprogramma
Certificering alleen is niet voldoende om de
situatie en positie van boeren en arbeiders
te verbeteren. Fairtrade International
en Max Havelaar zetten daarom, naast
marktactiviteiten in consumentenlanden, in
op een verdere versterking van de steun aan
boerenorganisaties.
In Ivoorkust startte Max Havelaar in 2014
een programma met cacaoboeren. Het land
is uiterst belangrijk voor de aanvoer van
cacao, ook voor Fairtrade. De regio wordt
gekenmerkt door jonge en vaak nog zwakke
boerenorganisaties en kent problemen van
kinderarbeid. Toen Stichting Max Havelaar
in februari steun kreeg van de Nationale
Postcode Loterij kon het programma concreet
worden uitgewerkt.
Doel van het project is om het welzijn van
kinderen en jongeren bij Fairtrade coöperaties
in Ivoorkust te waarborgen en te verbeteren.
Fairtrade certificering is een belangrijk middel
om kinderarbeid te bestrijden. Niet alleen
vanwege de standaarden die kinderarbeid
verbieden, maar meer nog omdat Fairtrade
middelen aanreikt om kinderarbeid aan te
pakken. Het werken met organisaties en
hun dorpsgemeenschap vormen mét de
Fairtrade premie een uitstekend vertrekpunt.
Maar om kinderarbeid effectief tegen te
gaan is het cruciaal dat boerencoöperaties
verder gaan dan alleen audits en certificering.
Ze moeten hun eigen aanpak ontwikkelen
om kinderarbeid te elimineren en te
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voorkomen. Samen met Tony’s Chocolonely
en ondersteund door Fairtrade Africa
(de vertegenwoordiging van de Fairtrade
gecertificeerde boerenorganisaties in Afrika)
startten we het project ‘It takes a village to
protect a child’.
Fairtrade gemeenschappen zetten het
zogenoemde ‘Youth Inclusive Community
Based Monitoring and Remediation’
(YICBMR) systeem op. Het houdt in dat de
gemeenschap voortdurend zelf monitort
op kinderarbeid, dat kinderen die in een
kinderarbeidssituatie worden aangetroffen
eruit gehaald worden, naar school gaan en
niet vervangen worden door andere kinderen.
Heel veel aandacht wordt besteed aan
preventie van kinderarbeid. Iedereen in de
gemeenschap wordt hierbij betrokken, van
jong tot oud, want ‘it takes a village to protect
a child’. In het project wordt daarnaast
nadruk gelegd op de verbetering van primair,
secundair en beroepsonderwijs en het zoeken
naar werkgelegenheidsmogelijkheden voor
jongeren.
De doelgroep van het cacaoproject zijn
drie Fairtrade coöperaties in Ivoorkust. De
organisaties stelden ieder een zogenoemd
Fairtrade ontwikkelingsplan op. In de doelen
die ze voor de komende jaren formuleerden,
gaven ze te kennen op actieve wijze het
welzijn van de kinderen in hun gemeenschap
te willen verbeteren en het YICBMR-systeem
te implementeren. Het programma loopt tot
in 2016.
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Cacao uit West-Afrika
Vergeleken met ons omringende
landen wordt er in Nederland maar
weinig biologische chocola verkocht.
Dat is binnen het Fairtrade assortiment
niet anders. Biologische cacaobonen
komen hoofdzakelijk van kleineboerenorganisaties in Latijns-Amerika.
De meeste (Fairtrade) cacao voor de
Nederlandse markt was afkomstig
uit West-Afrika, vooral uit Ghana en
Ivoorkust. Gezien het belang van
Ivoorkust voor cacao is de belangstelling
voor dit land, na jaren dat werken met
dit land door de interne conflicten vrijwel
onmogelijk was, nu enorm, zowel in
Fairtrade als buiten Fairtrade. Van de
circa 130 Fairtrade gecertificeerde
coöperaties opereerde bijna de helft in
Ivoorkust. Er wordt hard gewerkt aan de
versterking van de zwakke coöperaties
en verhoging van de productiviteit,
waaraan bijna de helft van de extra
Fairtrade premiegelden werd besteed.
De verkopen van Fairtrade cacao en
chocola in Nederland leverden de
cacaoboeren in 2014 zo’n € 650.000
extra inkomsten op.

Klimaatprogramma: Fairtrade
Carbon Partnership
Klimaatverandering raakt kleine boeren hard in
hun bestaan, nu al. Fairtrade International zet
daarom, in combinatie met Fairtrade handel,
sterk in op klimaatsteun. De Nederlandse
pendant is het Fairtrade Carbon Partnership
(FCP). Max Havelaar heeft de FCP opgezet,
samen met ICCO FairClimate die het
programma in het Zuiden coördineert en in
Nederland eerlijke CO2-rechten verkoopt.
In de FCP maken alle partijen in de
koffieketen, tot koffiedrinkers aan toe,
werk van hun eigen verantwoordelijkheid.
Kleine boeren in Ethiopié nemen vanuit
hun organisatie maatregelen om bomen en
bossen te sparen. Zo kunnen zij hun koffie- en
voedselproductie beter beschermen tegen
klimaatverandering. In Nederland moedigt de
FCP bedrijven en burgers aan om hun carbon
voetafdruk te verkleinen en klimaatneutraal te
gaan werken en leven. Resterende uitstoot
zal er voorlopig echter blijven. Dat restant valt
te compenseren met CO2-rechten die de
Ethiopische boeren verdienen door minder te
kappen. Een programma dat houtbesparende
kooktoestellen verspreidt onder 20.000
families van koffieboeren is inmiddels in volle
gang. Goed voor milieu èn mens: de schone
kookovens voorkomen de ziektes aan longen
en ogen die het gevolg zijn van koken op
open vuur.
Voor de grootverbruikmarkt presenteerde
koffiebrander Peeze in 2013 al

‘klimaatneutrale Fairtrade koffie gecompenseerd bij de bron’. Eind 2014
volgden Jumbo en PLUS: ook in de
supermarkt is deze koffie nu te koop. De
vorderingen in Noord en Zuid legde de basis
voor een campagne (FIKS – Fairtrade in Koffie
en Schone Lucht) die in 2015 zijn beslag zal
krijgen.
Impact op boeren en arbeiders
Uiteindelijk draait het werk van Fairtrade
natuurlijk om impact: verbetering van de
positie en situatie van boeren en arbeiders
in ontwikkelingslanden. Onderzoek
naar en rapporteren over de impact van
Fairtrade staan daarom centraal in het
werk van Stichting Max Havelaar, haar
zusterorganisaties in het buitenland en
Fairtrade International.
In 2013 voerde Stichting Max
Havelaar zelf twee studies uit onder
sinaasappelproducenten in Brazilië en
bananentelers in Colombia. In 2014
ondersteunden we een uitvoerig onderzoek
naar de impact onder koffieboeren. Het werd
uitgevoerd binnen acht coöperaties in vier
landen (Indonesië, Mexico, Peru en Tanzania),
die representatief kunnen worden geacht voor
de Fairtrade koffiepartners wereldwijd. Het
eindrapport wordt begin 2015 gepubliceerd,
maar de voorlopige resultaten waren aan
het eind van het jaar al bekend: Organisatie
zijn met Fairtrade sterker, veerkrachtiger en
weerbaarder geworden, waardoor
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ze problemen beter het hoofd konden
bieden. Natuurlijk zorgde de minimumprijs
voor een hoger inkomen in de jaren van
lage prijzen en maakte de Fairtrade premie
investeringen voortdurend mogelijk. Boeren
ontvingen meer service van de coöperaties,
zoals trainingen, landbouwmiddelen en
krediet. Maar de studie geeft ook aan dat
een verdere training van het management
nodig is om een hogere efficiëntie binnen
de coöperatie te bereiken. Door de hoge
kosten bij coöperaties te verlagen zouden
boerenleden en hun gemeenschappen
sterker van Fairtrade kunnen profiteren. De
onderzoekers pleitten ervoor de resultaten
van Fairtrade om te zetten in meer zichtbare
voordelen voor individuele boeren. Daarnaast
zou de betrokkenheid van boeren in een
aantal coöperaties verbeterd kunnen worden,
waardoor de organisaties aan kracht kunnen
winnen.
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Koffie uit Latijns-Amerika
Inmiddels zijn zo’n 730.00
koffieboeren bij Fairtrade betrokken, in
bijna 450 gecertificeerde organisaties.
Doordat het in de uiteindelijke
koffiepakken voor de consument
om een mix gaat van vele koffies,
komt ook de Fairtrade koffie van
honderden verschillende coöperaties.
De belangrijkste leveranciers zijn
coöperaties in Midden- en ZuidAmerika, zoals Peru, Colombia,
Mexico, Honduras, Guatemala en
Nicaragua. In Afrika zijn Ethiopië en
Tanzania de voornaamste leveranciers
en in Azië Indonesië. Vietnam is sterk
in opkomst als bron van robusta,
waarmee het land een sterke
concurrent aan het worden is voor de
coöperaties in Tanzania en Uganda.
De verkopen in Nederland brachten
de koffiecoöperaties in 2014 € 2,3
miljoen extra inkomsten op. Hiervan
werd overeenkomstig afspraak met
de boerenorganisaties tenminste
25% gebruikt voor investeringen in de
productie (kwaliteit en productiviteit).

Zusterinitiatieven binnen
Fairtrade International werkten inmiddels
aan andere onderzoeken. Begin 2015
verwachten we onderzoeksresultaten
over cacaoboeren in West-Afrika, over
bananenarbeiders op grote plantages op
de Dominicaanse Republiek, in Colombia
en Kameroen, over suikerriettelers in
Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika en over
katoenboeren in West-Afrika en India.
Onderzoek is ook een middel om de
werkpraktijk binnen Fairtrade steeds te blijven
verbeteren. Fairtrade International bouwde in
2014 haar ‘Monitoring & Evaluation’ systeem
verder uit.
Samenwerking met andere
certificeerders gebeurt met name binnen
ISEAL, de wereldwijde alliantie van
duurzaamheidsstandaarden. Daarin maken
certificeringsorganisaties afspraken over de
wijze waarop sociale certificeringen zouden
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. Fairtrade International
publiceerde in januari 2014 haar ‘Theory of
Change’ en wist vervolgens ruimschoots te
voldoen aan de ISEAL-normen van sociale
certificering.
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09 Communicatie campagnes
Fairtrade Week
Tijdens de achtste editie van de Fairtrade
Week, 25 oktober t/m 2 november 2014,
werd een record gebroken: meer dan 4.300
supermarkten en winkels participeerden met
Fairtrade aanbiedingen. Aan het begin van
de campagneweek viel bij ruim 2 miljoen
huishoudens een Fairtrade Week actiefolder
op de deurmat. 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 Fairtrade specials van dagblad Trouw
en magazine Kek mama. Op Tv-zender
24Kitchen stond de Makkelijke Maaltijd een
week lang in het teken van Fairtrade. Zo
werden kookliefhebbers geinspireerd om aan
de slag te gaan met Fairtrade ingrediënten.
Dankzij alle activiteiten werd het draagvlak
voor Fairtrade en de afzet van Fairtrade
producten vergroot. Uit onderzoek van GfK
blijkt dat het aantal kopende huishoudens
tijdens de Fairtrade Week 2014 op bijna 1,8
miljoen uitkwam.
Een stijging van
8% ten opzichte van
een jaar eerder.
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Bloggersbrunch
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 2014
hadden we 19.856 fans op Facebook en
11.116 volgers op Twitter. Als onderdeel
van onze digitale strategie organiseerden
we dit jaar voor de derde keer een Fairtrade
foodbloggers event, dit keer als aftrap van
de Fairtrade Week. 18 foodbloggers schoven
aan tijdens de Fairtrade brunch bij Broei
in Utrecht. Onder het genot van lekkere
gerechten met Fairtrade ingredienten, deelden
wij het verhaal achter al die mooie producten,
wat resulteerde in mooie content.

Kyonne Leyser

Fair Share Campagne
Achter al die Fairtrade producten in het
winkelschap gaan indrukwekkende verhalen
schuil van boeren die een Fair Share zouden
moeten krijgen voor hun harde werk.
Om consumenten en de boeren die
aangesloten zijn bij Fairtrade dichterbij
elkaar te brengen lanceerde Max Havelaar
in samenwerking met Delicious, hét
foodmagazine van Nederland in april de
Facebook app: the Fair Share. Via deze app
werden wekelijks inspirerende berichten
ge-shared over (h)eerlijke koffie, thee
en chocolade. Deelnemers aan de app
ontvingen iedere week een inspirerende Fair
Share message op hun Facebook pagina.
Bijvoorbeeld recepten, productinformatie,
nieuwtjes, een mooie quote of een filmpje.
Wanneer deelnemers via hun Facebook
pagina deze berichten deelden met vrienden,
verdienden zij punten. Met die punten
maakten deelnemers kans op een Fairtrade
pakket of deelname aan een Foodworkshop
die we met Delicious organiseerden:
koken met koffie, koken met thee, en een
chocoladeworkshop. Bij iedere workshop
was een Fairtrade producent uit het land van
herkomst aanwezig. Deze campagne werd
mogelijk gemaakt door Oxfam Novib.

World Fair Trade Day 2014: 10 mei
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 tweede jaar op rij
een uitgebreide campagne opgezet. 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 ruim 2 miljoen huis-aan-huis
verspreid werd. De acties op de winkelvloer
werden verder ondersteund door instore
materialen, een uitgebreide radiocampagne,
artikelen in
damesbladen en
social media als
twitter en Facebook.
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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
2014 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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Fairtrade Gemeente Campagne
Op 25 oktober 2014 ontving de Amsterdamse
wethouder Kajsa Ollongren uit handen van
de juryvoorzitter van de Fairtrade Gemeente
campagne, Jacobine Geel, de titel Fairtrade
Amsterdam. De hoofdstad van Nederland
was de 50ste Fairtrade Gemeente in
Nederland. Een eervolle titel die aangeeft dat
in een gemeente op allerlei plekken aandacht
wordt besteed aan eerlijke en duurzame
handel. Overal in Nederland zetten vrijwilligers
zich in. Zo vond er in de Fairtrade Week 2014
een Fair Fashion Festival plaats in Utrecht,
was er een Fairtrade Bakwedstrijd in SintMichielsgestel en een MVO Symposium in
het Fortuna Stadion in Sittard-Geleen. Er zijn
geluiden over de eerste Fairtrade Provincie

Max Havelaar Lecture
Bestaat er geen eerlijke telefoon? Willen
telefoonbedrijven die niet op de markt
brengen? Dan doen we het zelf wel. En daar
was de Fairphone. Generatie Y stroopt de
ondernemersmouwen op. Als grote bedrijven
te langzaam verduurzamen, beginnen zij
gewoon zelf een bedrijf. De zevende Max
Havelaar Lecture (29 oktober 2014) zette
duurzame koplopers uit verschillende
generaties naast elkaar. De lecture is een
samenwerking tussen The Partnerships
Resource Centre (onderdeel van de Erasmus
Universiteit Rotterdam), Young & Fair en
Stichting Max Havelaar. Zie:
www.maxhavelaarlecture.org
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10 Financiële rapportage
Balans per 31 december 2014 (in euro)

ACTIVA

tabel 01

Immateriële vaste activa

31/12/2014

31/12/2013

27.288

50.083

Materiële vaste activa
Inventaris en verbouwingen

100.795

28.810

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit
Totaal vaste Activa

15.847
143.930

15.539
94.432

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

1.175.214
1.057.128
38.126
1.380.670
3.651.138

750.673
952.543
153.500
756.643
2.613.359

TOTAAL ACTIVA

3.795.068

2.707.791
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PASSIVA

tabel 02

31/12/2014

31/12/2013

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Reserve activa bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve social media

1.281.932
128.083
0

1.121.689
78.893
30.000

Totaal reserves

1.410.015

1.230.582

Fondsen
Bestemmingsfondsen

980.506

408.046

Totaal fondsen

980.506

408.046

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige nog te betalen bedragen

463.920
940.627

341.717
727.446

Totaal kortlopende
schulden

1.404.547

1.069.163

TOTAAL PASSIVA

3.795.068

2.707.791
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Staat van baten en lasten over 2014 (in euro)

BATEN

tabel 03

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Begroting 2015

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

18.854
2.077.314
15.000
17.337

5.000
1.186.550
0
20.000

8.933
1.091.848
0
13.595

5.000
0
50.000
10.000

2.515.412
161.647

2.660.000
80.000

2.474.658
181.063

2.500.000
155.000

Som der baten

4.805.564

3.951.550

3.770.097

2.720.000

Agentschap NL Biomass
ICCO Climate Neutral
Buza Fiks
Oxfam Fairshare
NPL Doorbraak Fairtrade
NPL it takes a village
Keurmerk activiteiten, beheer en
administratie

0
45.000
27.289
60.054
1.074.784
139.092

0
75.000
0
80.000
1.050.500
0

52.169
25.642
0
0
885.683
0

0
0
90.000
0
70.000
605.000

2.580.711

2.883.490

2.907.332

2.916.490

Subtotaal lasten
doelstelling

3.905.585

4.088.990

3.870.826

3.681.490

6.800

3.000

4.176

3.000

21.345

0

18.722

0

3.933.730

4.091.990

3.893.724

3.684.490

871.834

-140.440

-123.627

-964.490

692.401
49.190

-140.500
0

-43.021
53.727

-715.000
0

0
-30.000
0
0
160.243

0
0
0
0
60

0
0
0
-15.000
-119.333

0
0
0
0
-249.940

871.834

-140.440

-123.627

-964.940

Lasten

Besteed aan doelstelling

Werving baten
Kosten fondswerving
Beheer en Administratie
Kosten beheer en administratie
Som der Lasten
Saldo Baten en Lasten

Resultaatbestemming:
bestemmingsfonds
reserve activa bedrijfsvoering
bestemmingsreserve organisatie
versterking
bestemmingsreserve social media
bestemmingsreserve persreizen
bestemmingsreserve carbon
continuïteitsreserve
TOTAAL
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BATEN

tabel 04

ICCO Climate
Neutral

BUZA

OXFAM
FAIRSHARE

FIKS

NPL
Fairbezig

npl it takes
a village

keurmerk
beheer en
activiteiten administratie

realisatie
2014

begroting
2014

realisatie
2013

Baten uit eigen fondswerving
Baten uit eigen fondswerving

Vergoedingen en verkopen materialen

0
0
25.000
0
0
0
20.000

0
0
0
15.000
0
0
0

0
0
70.000
0
0
0
409

0
0
900.000
0
3.608
0
10.000

0
0
982.314
0
0
0
0

18.854
0
100.000
0
13.729
2.515.412
131.238

0
0
0
0
0
0
0

18.854
0
2.077.314
15.000
17.337
2.515.412
161.647

5.000
0
1.186.550
0
20.000
2.660.000
80.000

8.933
0
1.091.848
0
13.595
2.474.658
181.063

Som der baten

45.000

15.000

70.409

913.608

982.314

2.779.233

0

4.805.564

3.951.550

3.770.097

31.034
3.103
3.103
0
3.103
4.657
0
0
0

3.641
364
364
0
364
546
0
0
22.010

0
0
0
0
0
0
0
0
60.054

38.066
2.607
51.852
0
1.379
2.069
0
0
978.811

0
0
0
0
0
0
0
0
60.587

860.342
78.901
158.802
3.998
124.531
183.125
716.804
123.672
262.977

14.721
1.472
1.472
0
1.472
2.208
0
0
0

947.804
86.447
215.593
3.998
130.849
192.605
716.804
123.672
1.384.439

980.000
85.000
166.500
2.000
122.860
175.000
725.630
131.000
1.604.000

932.182
95.040
199.552
2.607
87.757
153.987
651.181
117.671
1.447.374

0

0

0

0

78.505

46.214

21.345

124.719

97.000

202.197

45.000

27.289

60.054

1.074.784

139.092

2.559.366

21.345

3.926.930

4.088.990

3.889.548

0

0

0

0

0

6.800

0

6.800

3.000

4.176

45.000

27.289

60.054

1.074.784

139.092

2.566.166

21.345

3.933.730

4.091.990

3.893.724

0

-12.289

10.355

-161.176

843.222

213.067

-21.345

871.834

-140.440

-123.627

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
Internationale activiteiten/
productontwikkeling
Subtotaal lasten doelstelling
Werving baten
Kosten fondswerving
Som der Lasten

Saldo Baten en Lasten
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BATEN

tabel 04

Resultaat

ICCO Climate
Neutral

BUZA
FIKS

OXFAM
FAIRSHARE

NPL
Fairbezig

npl it takes
a village

keurmerk
beheer en
activiteiten administratie

realisatie
2014

begroting
2014

realisatie
2013

0

-12.289

10.355

-161.176

843.222

213.067

-21.345

871.834

-140.440

-123.627

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-12.289

10.355
0
0
0
0
0
0

-161.176
0
0
0
0
0
0

843.222
0
0
0
0
0
0

0
49.190
0
-30.000
0
0
193.877

0
0
0
0
0
0
-21.345

692.401
49.190
0
-30.000
0
0
160.243

-140.440
0
0
0
0
0
60

-43.021
53.727
0
0
0
-15.000
-119.333

0

-12.289

10.355

-161.176

843.222

213.067

-21.345

871.834

-140.440

123.627

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

2014

2013

871.834
35.393
30.512

-123.627
13.711
0

-413.752
335.384
-119.941

-145.044
100.542
0

Algemeen
De Stichting Max Havelaar, statutair gevestigd aan het
Arthur van Schendelstraat 550 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.

-115.095
-308

-67.438
-301

Richtlijn
De jaarrekening 2014 is opgesteld conform richtlijn 650
Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaglegging.

624.027

-222.157

756.643
1.380.670

978.800
756.643

624.027

-222.157

Kasstroom uit
operationele activiteiten
Resultaat boekjaar
Correctie voor afschrijvingen
Correctie desinvesteringen
Mutaties werkkapitaal
• Vorderingen
• Kortlopende schulden
• Bestemmingsfonds Agentschap
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutatie voor financiële vaste activa
Afname/Toename
Geldmiddelen
Liquide middelen aanvang boekjaar
Liquide middelen einde boekjaar
TOTAAL

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

Grondslagen van de financiële
verslaglegging

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.

Grondslagen van waardering
activa en passiva
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.
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 de Raad van
Toezicht 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 de
Raad van Toezicht.
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 2014

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 de Raad van
Toezicht 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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Toelichting op de balans per 31 december 2014

ACTIVA

Immateriële vaste activa
2014

Immateriële vaste activa
Max Havelaar heeft samen met zusterorganisaties uit België, Frankrijk, Zwitserland
en Italië software ontwikkeld voor het online
aanmelden en goedkeuren van gecertificeerde producten. Max Havelaar heeft de
ontwikkeling betaald en deels doorbelast aan
de participanten.

Materiële vaste active
Investeringen in automatisering worden in 3
jaar afgeschreven, de overige investeringen
in 5 jaar.
Door de verhuizing naar een nieuw pand is er
geïnvesteerd in nieuw inventaris en zijn oude,
niet aanwezige, inventaris uit het overzicht
verwijderd.

Financiële vaste activa
Aandelen Oikocredit
Sinds 1996 participeert Stichting Max Havelaar in het aandelenkapitaal van Oikocredit. In 2014 zijn uit stockdividend aandelen
toegevoegd. De doelstellingen van beide
partijen vertonen veel overeenkomsten. Bovendien worden partners van Stichting Max
Havelaar ondersteund door Oikocredit.

database is de facturatie van het 3e kwartaal vertraagd. In het eerste kwartaal van
2015 is het openstaande saldo grotendeels
ontvangen. Op basis van individuele beoordeling is een voorziening getroffen voor
dubieuze debiteuren van € 20.401
(2013: €9.529).
Om het risico op wanbetaling te verkleinen
is het debiteurenbeheer deels uitbesteed
aan Credifixx.

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

Nog te factureren bedragen
Dit betreft het door de licentiehouders
aan Stichting Max Havelaar verschuldigde
gebruiksrechtvergoeding over het vierde
kwartaal 2014. Dit is in februari en maart
2015 gefactureerd aan de licentiehouders.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Max Havelaar. Het saldo is hoger
door het positieve resultaat en de NPL It
takes a village subsidie. Deze is geheel
ontvangen en in 2014 zijn nog maar relatief
weinig kosten gemaakt.

€ 0
€ 125.083
€ -75.000
€ 50.083

0
€ 16.693
€ 16.693

0
0
0

€ 50.083
€ 27.288

0
€ 50.083

tabel 07

2014
Aanschafwaarde 1 januari
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Aanschafwaarde 31 december
Afschrijvingen per 1 januari
Desinvesteringen boekjaar
Afschrijvingen boekjaar
Afschrijvingen 31 december
Boekwaarde per 1 januari

Debiteuren
Het saldo van de debiteuren is hoger dan
in 2013. Door migratie naar een nieuwe

Boekwaarde 31 december

2013

€ 50.083
€ 13.898
€ -20.000
€ 43.981

Materiële vaste activa

Vlottende Activa

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

tabel 06

2013

€ 276.774
€ 101.197
€ -256.558
€ 121.413

€ 259.420
€ 17.354
0
€ 276.774

€ 247.964
€ -246.046
€ 18.700
€ 20.618

€ 234.253
€0
€ 13.711
€ 247.964

€ 28.810
€ 100.795

€ 25.166
€ 28.810
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Overige nog te ontvangen bedragen

tabel 08

2014
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen subsidie (ICCO)
Nog te ontvangen subsidie (BuZa FIKS)
Nog te ontvangen overig
Nog te ontvangen FLO (afrekening contributie)
Nog te ontvangen FLO leden
Nog te ontvangen omzetbelasting
Saldo 31 december

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

€ 16.798
0
€ 15.000
€ 6.328
0
0
0
€ 38.126

2013
€ 13.290
€ 50.000
0
€ 14.807
€ 48.880
€ 8.000
€ 18.523
€ 153.500
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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 € 1.035.000 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 immateriële en materiële vaste
activa per 31 december 2014. Zie tabel
10.
Bestemmingsreserve
In 2011 is er een Bestemmingsreserve
voor Social Media gevormd. Dit project
is vertraagd en uiteindelijk in 2014 uitgevoerd. Zie tabel 11.
Bestemmingsfonds
Van Agentschap NL is een subsidie

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

ContinuÏteitsreserve
ontvangen (zie toelichting bij Subsidie)
die in 2013 en voorgaande jaren niet
volledig besteed is. Dit bedrag is in 2014
teruggestort.
De Oxfam Fairshare campagne is medio
2014 gestart en zal begin 2015 worden
afgerond.
De NPL Doorbraak Fairtrade liep van
2010 tot en met 2014. Het nog niet
uitgegeven deel wordt in 2015 ingezet.
NPL It takes a village is in 2014 toegekend en zal doorlopen tot 2016.
Zie tabel 12.
Kortlopende schulden
Crediteuren
Het saldo crediteuren is iets gestegen
door investeringen en kosten in verband
met de verhuizing.
Overige nog te betalen
bedragen
Dit betreft verplichtingen die in 2014
zijn aangegaan. Voor specificatie zie
tabel 13.
De post “Fairtrade International 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.

tabel 09

VERLOOP:

2014

2013

Uit resultaat bestemming

€ 1.121.689
€ 160.243

€ 1.241.022
€ -119.333

Saldo 31 december

€ 1.281.932

€ 1.121.689

Saldo 1 januari

Reserve activa bedrijfsvoering
Verloop:

tabel 10

2013

2014

Saldo 1 januari
Uit resultaat bestemming

€ 78.893
0
€ 49.190

€ 25.166
0
€ 53.727

Saldo 31 december

€ 128.083

€ 78.893

Overgeboekt naar besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserve

tabel 11
1 januari
2014

Verloop:

Toevoeging Onttrekking 31 december
2014
2014
2014

Bestemmingsreserve social media

€ 30.000

0

€ 30.000

0

Saldo 31 december

€ 30.000

0

€ 30.000

0

Bestemmingsfonds
1 januari
2014
Agentschap NL Biomass

NPL It takes a village

€ 119.941
0
€ 288.105
0

Saldo 31 december

€ 408.046

Oxfam Fairshare
NPL Doorbraak Fairtrade

tabel 12
Toevoeging
2014

ONTTREKKING
2014

31 december
2014

0
10.355
0
€ 843.222

€ 119.941
0
€ 161.176
0

0
€ 10.355
€ 126.929
€ 843.222

€ 853.577

€ 281.117

€ 980.506

€
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Niet in de balans
opgenomen rechten
en verplichtingen
Huurverplichtingen
Stichting Max Havelaar huurt een kantoor
aan de Arthur van Schendelstraat te
Utrecht. Het huurcontract eindigt van
rechtswege op 1 oktober 2024, maar
op 1 oktober 2019 kan het contract tussentijds worden beëindigd. De huurlast
bedraagt in 2014 op jaarbasis € 65.328.
Bankgarantie
Aan verhuurder is een bankgarantie van
€ 42.133 afgegeven.
Toelichting op de staat van
baten en lasten over 2014
Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / baten
aan doelstelling 116%
Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen / totale
lasten 31%
Fondsenwervingspercentage
Kosten eigen fondsenwerving / baten
eigen fondsenwerving 0,3%

Baten

Baten uit eigen
fondswerving
Baten uit eigen fondswerving
Incidenteel worden er giften en donaties ontvangen van particulieren. Onze

Stichting Max Havelaar jaarverslag 2014

boodschap is dat een duurzame 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 verantwoorde
manier met deze giften omgaan. In 2014
zijn er 2 legaten ontvangen:
€ 3.000 van mevrouw Veltkamp, € 5.000
van Erven M. Paternatte-France. Deze
wordt ingezet ter ondersteuning van het
team Ontwikkelingsrelaties. 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 fondsenwervende instellingen en
loterijen. Voor specificatie zie tabel 14.
Subsidies van Overheden
Het Fairtrade Carbon Partnership project
is tijdens het 25 jarig jubileum in 2013
gelanceerd en wordt in 2014 internationaal uitgerold. Voor dit project heeft het
ministerie van Buitenlandse Zaken een
subsidie verstrekt van € 100.000 voor
het programma Fairtrade in Koffie en
Schone lucht. Het grootste deel van de
kosten zal in 2015 worden gemaakt.

Overige nog te betalen bedragen

tabel 13

Dit betreft verplichtingen die in 2014 zijn aangegaan en die als
volgt gespecificeerd kunnen worden:

2013

2014

Eindejaarsuitkering, opgebouwd vakantiegeld en

€ 90.452

€ 121.046

Overig

0
0
€ 56.306
€ 10.000
€ 657.730
€ 11.449
€ 12.220
€ 94.024
€ 8.446

€
-150
€ 17.500
€ 84.486
€ 16.377
€ 470.994
0
0
0
€ 17.193

Saldo 31 december

€ 940.627

€ 727.446

vrije dagen
Loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremie
Marketingfonds
Doorbraak Fairtrade/Fairbezig
Reservering accountantskosten
FLO leden licentiebijdrage 4e kwartaal
FLO IMCT bijdrage
Innovatiekorting
Nog te betalen omzetbelasting

Acties van Derden
De volgende bedragen zijn ontvangen van andere
fondsenwervende instellingen:
Project
ICCO
FT Gemeente
Oxfam Fairshare
ICCO Carbon

tabel 14

Begroot
€
€
€
€

NPL klimaat

100.000
16.550
70.000
25.000
0
900.000
75.000

Overig

€
€

Totaal

€ 1.186.550

NPL Fairbezig

Realisatie
€
€
€
€
€

100.000
0
70.000
25.000
982.314
900.000
0

€ 2.077.314
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Baten uit beleggingen
Via de spaarrekeningen bij de RABO bank,
ASN bank en Triodos is in totaal € 17.337 rente
ontvangen.
Een deel van de rente is toegerekend aan het
NPL Fairbezig project.

Overige baten
Gebruiksrechtvergoeding
Deze zijn per product gespecificeerd (in euro) in
tabel 15.
Vergoedingen en verkoop
materialen
Het gaat hier om doorberekening van kosten
aan licentiehouders, zusterorganisaties en
derden.
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Gebruiksrechtvergoeding
Produkt

Warme dranken, koffie

tabel 15

Realisatie 2014

Begroot 2014

Overig

€ 1.112.295
€ 817.021
€ 873.173
€ 292.439
€ 122.635
€
94.171
€ 523.419

Subtotaal

€ 3.835.153

€ 3.800.000

€ 3.632.321

Korting

€ -1.319.741

€ -1.140.000

€ -1.157.663

Totaal

€ 2.515.412

€ 2.660.000

€ 2.474.658

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

€ 1.200.000
€ 730.000
€ 760.000
€ 250.000
€ 150.000
€
90.000
€ 620.000

Realisatie 2013

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

Salarissen / Sociale lasten

salarissen/sociale lasten

zie tabel 16, 17, 18 en 19.
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 en de Global
Commercial Strategy is een externe communicatie manager aangetrokken, Margit Hijzen.
Haar kosten worden via de post “Vergoedingen
en verkoop materialen“ doorberekend aan Fairtrade International.
Bezoldiging bestuurders
De Raad van Toezicht is onbezoldigd en ontvangt alleen op verzoek een reiskostenvergoeding.
Huisvestingskosten
Het kantoorpand wordt gehuurd van Bouwinvest Dutch Institutional Office Fund N.V. en
wordt gezamenlijk gebruikt met het Oikocredit.
Door eenmalige verhuiskosten vallen deze
kosten hoger uit.
Kantoorkosten
Door de investeringen in het nieuwe pand vallen de afschrijvingen hoger uit, waardoor deze
post hoger is dan vorig jaar. Het jaarverslag is
gecontroleerd door BDO Audit & Assurance B.V.
De kosten van de controle zijn € 18.000 (2013:
16.377).
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Kosten Fairtrade International
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 24,8%
(2013: 23,8%) van de gebruiksrechtvergoeding.
Controle Keurmerk
Hieronder vallen de kosten van de controlebezoeken bij licentiehouders, die door Control
Union worden uitgevoerd en de registratiekosten
van het keurmerk.

Begroot
2014

Bruto salaris

tabel 16
Realisatie
2014

Realisatie
2013

Ontvangen ziektegeld

€ 850.000
€ 130.000
0

€ 826.337
€ 130.819
€ -9.351

€ 832.319
€ 121.270
€ -21.406

Totaal

€ 980.000

€ 947.805

€ 932.183

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

0,73

0,73

Fenny Eshuis

0,84

0,84

Benno Geldman

1,00

1,00

Mirjam Groten

0,84

0,84

Jos Harmsen

0,80

0,80

Jenna Heysters

0,80

0,80

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.

Han Hoogvliet

0,84

0,84

Alien Huizing

0,80

0,80

Margret van Irsel

0,53

0,53

Bert Jongert

0,84

0,84

Meike Koster

0,80

0,80

Bente Meindertsma

0,80

0,80

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

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

15,02

15,02

Promotie en publiciteit
De meeste kosten hangen samen met campagnes zoals de World Fairtrade Day, Fairtrade week, Fairbezig, Oxfam Fairshare en de
Fairtrade gemeentes. Deze worden elders in het
jaarverslag toegelicht.

(tijdelijk contract tot 31 december)

(tijdelijk contract tot 31 december)

Totaal
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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, 4 juni 2015
Opgesteld en vastgesteld door Peter
d’Angremond, Directeur/Bestuurder Stichting
Max Havelaar. Goedgekeurd door de Raad
van Toezicht van Stichting Max Havelaar
De Raad van Toezicht van Stichting
Max Havelaar,
Prof. Dr. Tineke Bahlmann (voorzitter)
Drs. Natasja van den Berg
Sjaak de Korte
Drs. Sietze Montijn
Drs. Eric Drok

Overige gegevens

Bezetting per afdeling
Naam
Directie, financiën, certificering en office

Formatie
1 januari

Formatie
31 december

4,10

4,10

4,18
3,50
3,24

4,18
3,50
3,24

15,02

15,02

management
Marktmanagement
Communicatie
Ontwikkelingsrelaties
Totaal

Bezoldiging Directie

tabel 19
P. d'Angremond
alg. directeur

Dienstverband

P. d'Angremond
alg. directeur

2014
onbepaald
38
100
1/1-31/12

2013
onbepaald
38
100
1/1-31/12

€ 86.250
€ 7.338
€
750
€
0
€ 94.338

€ 83.762
€ 7.472
€ 1.000
€
0
€ 92.234

Uitkeringen beëindiging dienstverband

€ 3.856
€
0
€ 14.195
€
0
€
0

€ 3.942
€
0
€ 17.264
€
0
€
0

Totaal bezoldiging

€ 112.389

€ 113.440

Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode

Controleverklaring
Voor de controleverklaring wordt verwezen
naar de hierna opgenomen accountantsverklaring.

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen

Verwerking resultaat
De resultaat bestemming staat gespecificeerd
onder de Staat van Baten en Lasten op
pagina 23.

Variabel jaarinkomen

Het resultaat over 2014 is overschot van
€ 871.834. Na toevoegingen en onttrekkingen
aan de bestemmingsfondsen en reserves,
komt er uit eindelijk € 160.243 toegevoegd
aan de continuïteitsreserve.

Pensioenlasten (wg deel)
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tabel 18

Bruto loon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering, 13e/14emnd
Totaal
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Overige beloningen op termijn
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Max Havelaar,
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 Stichting Max Havelaar te
Utrecht. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van
baten en lasten over 2014 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.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
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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 2014 en van het resultaat
over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende instellingen”.

Utrecht, 4 juni 2015
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,								
R.W.A. Eradus RA
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