Totaal overzicht enquete naar aanleiding van activiteiten rondom Fairtrade Week in mei 2018.
Vraag 1: Hebben jullie een activiteit georganiseerd rondom het thema #stand4fairness?
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Vraag 2: Geef een korte omschrijving van de georganiseerde activiteiten.
Leusden: Advertentie met 3 supermarkten, een stand op World Fair Trade Day, rad van fortuin en
uitdelen van de landelijke folder.
Houten: In samenwerking met de plaatselijke AH konden passanten bij AH en de Wereldwinkel op
twee ‘sapfietsen’ zelf fairtrade sappen maken.
Renkum: Thema‐avond over palmolie.
Doetinchem: 14 mei: Fairtrade bananen uitgedeeld bij avond 4‐daagse. 09 juni: Fairtrade Ontbijt.
Niet in de week zelf omdat dit gekoppeld is aan het jaarlijkse dorpsfeest in Wehl op 9 juni.
Waddinxveen:
1) Fairtradelunch, samen met welzijnsorganisatie. Persbericht uitgegeven.
2) Fairtrademenu in restaurant Easy Dinner. Aankondiging in een gezamenlijke advertentie.
3) Aandacht voor fairtrade in een themapagina over duurzaamheid in weekblad Hart van Holland.
Teylingen: Voorlichtingskraam tijdens voorjaarsmarkt.
Venray: We hebben deelnemers aan een fietstocht met fairtradebananen beloond en zoals ieder jaar
nu ook weer twee fairtrade gebruikers met het fairtrade handje laten belonen door een van de leden
van het college van B&W.
Hof van Twente: We hebben supermarkten gevraagd een speciale fairtrade tafel in te richten op een
prominente plek om extra aandacht te vragen voor door hen verkochte ft‐producten. Bovendien bij
één supermarkt voor de deur gestaan met een volle winkelwagen vol ft‐producten. De klanten die
met een ft‐product uit de winkel kwamen mochten een exta ft‐product uit de winkelwagen kiezen
Onderbanken: Fairtrade lunch

Vraag 3: Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan jullie activiteit(en)? Noem de naam van de
activiteit en het aantal (geschatte) deelnemers. Wanneer je bijvoorbeeld een marktkraam hebt
opgezet: noem het aantal flyers uitgedeeld of het aantal mensen gesproken.
Totaal: 14 activiteiten met gemiddeld 242 bereikte personen / deelnemers. Groot verschil in het
bereik van het aantal personen. Zo is er een activiteit met 8 mensen en een activiteit met een bereik
van 2500 personen.
Vraag 4: Welke media‐uitingen zijn gebruikt om jullie activiteit onder de aandacht te brengen?

Facebook, website en advertentie of lokaal nieuwsbericht in de krant scoren het hoogst met 70%.
Vervolg vraag 5 zie volgende pagina…

Vraag 5: We willen de materialen en informatie graag afstemmen op jullie behoeften, dus horen
we graag hoe nuttig deze afgelopen Fairtrade Week voor jullie waren?
Nieuwsbrief en facebook zijn niet ingevuld, vreemd want dit zijn dé communicatiemiddelen om
informatie met jullie te delen.

Vraag 6: Voor de volgende Fairtrade Week in het najaar willen we graag promotiemateriaal
ontwikkelen wat jullie kunnen gebruiken/inzetten tijdens evenementen. Laat ons weten waar
jullie behoefte aan hebben.

Vraag 7: Om welke materialen zitten jullie te springen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Reacties:
1) Rolbanners
2) Graag nog iet kleurrijks leuks waarmee je kinderen trekt. Ballonnen zijn niet zo milieuvriendelijk.
Misschien een plastic/rubberen armbandje of zoiets? Of gekleurde kartonen bekertjes met logo
waarin je de koffie/thee/sapje schenkt. Een klein notitieblokje met logo is ook altijd leuk.
3) Stop met ballonnen. Is niet duurzaam.
Vraag 8: Nog op‐ en of aanmerkingen?
1) Kan ik bij de titel aanvraag een bijlage leveren met daarin informatie over de evenementen
waaraan we hebben deelgenomen?

