Naast gemeentes, dorpen, kerken en (hoge) scholen kunnen in de gemeente Renkum ook
evenementen meedoen aan de campagne voor fairtrade. De Werkgroep Fairtrade Gemeente
Renkum heeft voor evenementen de titel “Fairtrade Event” ontwikkeld.
Omdat evenementen veel bezoekers trekken, kun je veel mensen bereiken en in aanraking
brengen met fairtrade. Op die manier kunnen we de Fairtrade gedachte - eerlijke handel en
goed voor mens en milieu - verder verspreiden onder de bevolking.
De criteria voor een “Fairtrade Event”:
1. Gebruik van fairtrade foodproducten
o Op het evenement wordt fairtrade koffie, thee, suiker en sappen aangeboden.
Alternatief is het gebruik van biologische streekproducten (bijvoorbeeld fruit,
appelsap, perensap) in plaats van fairtrade sappen.
o Gebruik van FSC-papier en zo mogelijk milieuvriendelijke inkt voor al het drukwerk.
o Stimuleren van derden (organisaties die meedoen aan het evenement met
bijvoorbeeld kraampjes) om ook gebruik te maken van FT producten en FsC-papier te
gebruiken voor hun drukwerk.
o Indien mogelijk: Uitbreiding van het gebruik van fairtrade foodproducten: fairtrade
fruit, fairtrade chocolade, fairtrade rijst en dergelijke.
2. Communicatie over fairtrade
o In het programmaboekje (of iets soortgelijks) komt een uitleg over fairtrade,
deelname aan de campagne en de samenwerking met de Werkgroep Fairtrade
Gemeente Renkum.
o Op al het drukwerk (folders, flyers, posters en dergelijke) komt het logo “Fairtrade
Event” te staan.
o In de communicatie naar de media / pers wordt het “Fairtrade Event” beschreven.
o Tijdens het evenement is een fairtrade informatiepunt. Dit kan een tafel of een
kraam zijn, waar de bezoekers folders en informatie over fairtrade kunnen vinden.
o De “Fairtrade-Event”- vlag zichtbaar ophangen tijdens het evenement.
3. Uitdragen van fairtrade door middel van andere fairtrade producten
o Indien er (nieuwe) organisatiekleding wordt aangeschaft, gebruik dan fairtrade
katoen. Probeer voor bedrukkingen natuurvriendelijke inkt te gebruiken.
Bestaande organisatiekleding geleidelijk aan vervangen door fairtrade kleding.
o Gebruik van andere fairtrade producten zoals fairtrade bloemen en fairtrade sporten spelmaterialen: (voet)ballen, uit te reiken bloemen en prijzen, ……
o Stimuleren van derden (organisaties die meedoen aan het evenement met
bijvoorbeeld kraampjes) om ook gebruikt te maken van fairtrade kleding, fairtrade
bloemen en fairtrade sport- en spelmaterialen.

Overschakelen op fairtrade koffie en thee?
Voor informatie over fairtrade producten kunt u de zoekmachine op www.maxhavelaar.nl
raadplegen. U kunt ook uw huidige leverancier benaderen en informeren of hij al fairtrade
producten in z’n aanbod heeft. Zo niet, dan kunt u daar misschien samen aan werken.
Aanbeveling in het kader van duurzaamheid
Maak tijdens het evenement gebruik van duurzame, biologisch afbreekbare en
composteerbare verpakkingen, borden, bekers en bestek. Kijk voor meer informatie en
bestellingen op www.biofutura.nl.
Bijdrage Werkgroep Fairtrade Gemeente Renkum
Samen met de werkgroep wordt bekeken hoe van het evenement een “Fairtrade Event”
gemaakt kan worden.
De werkgroep zorgt verder voor:
• het digitale logo
• informatie voor in het programmaboekje
• vermelding Fairtrade Event in de agenda op onze website
• vermelding Fairtrade Event in de agenda op de gemeentelijke pagina’s in de Hoog en
Laag (woensdags)
• inrichting van een fairtrade informatiepunt
• indien mogelijk en in overleg: aanwezigheid van (één van de) werkgroepleden
• de “Fairtrade Event” – vlag
Als (zo veel als mogelijk) aan de drie criteria wordt voldaan, mag de organisatie zich
“Fairtrade Event” noemen en de “Fairtrade Event”-vlag hijsen tijdens het evenement. De
vlag is te leen en wordt ter beschikking gesteld door de werkgroep.
Geïnteresseerd?
Bent u als organisatie van een evenement geïnteresseerd en wilt u meewerken aan de
Fairtrade Campagne, neem dan contact op met de werkgroep.
Ook voor vragen kunt u bij de werkgroep terecht.
Fairtrade Werkgroep Gemeente Renkum
Secretariaat Michiel van der Drift
Hogerheide 2
6862 CX Oosterbeek
0263338238
info@fairtradegemeenterenkum.nl
www.fairtradegemeenterenkum.nl

