-----Oorspronkelijk bericht----Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 11:04
Aan: Mellegers, Stephan <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>
CC: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>; ll@studiotijdgat.nl
Onderwerp: Re: FW: 26. technische vraag mbt fair Trade certificaat
Geachte heer Mellegers,
Dank voor de beantwoording van de vraag.
Aanvullende vraag: welk bedrag heeft de stichting Duurzame Vecht ontvangen dat speciofiek verband
hield met het promoten van Fair Trade?
Groet,
Bas Verwaaijen
Lokaal Liberaal
> Op 19 maart 2019 om 14:01 schreef "Mellegers, Stephan" <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>:
>
>
> Geachte heer Verwaaijen,
>
> Hier zijn geen directe kosten vanuit de gemeente aan verbonden. De vrijwilligers van de stichting
Duurzame Vecht hebben voor genoemde hercertificering zorggedragen. Het bestuur van de stichting
Duurzame Vecht kan preciezer aangeven welke werkzaamheden hiervoor zijn verricht.
> In 2018 heeft de Stichting Duurzame Vecht subsidie van de gemeente ontvangen. Voor Fair trade is
daarbij subsidie verleend ten behoeve van het geven van informatie op het gebied van fair trade,
ondermeer op scholen.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Stephan Mellegers
> Beleidsadviseur Sociaal Domein
>
> stephan.mellegers@stichtsevecht.nl
> T 0346 25 47 46
> Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
> Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
> Nu abonneren op onze nieuwsbrief
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>
> Verzonden: donderdag 14 maart 2019 10:03
> Aan: Mellegers, Stephan <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>; Knoop,
> Ben van der <Ben.van.der.Knoop@stichtsevecht.nl>; Boekhout, Dennis
> <dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>
> Onderwerp: 26. technische vraag mbt fair Trade certificaat
> Urgentie: Hoog
>
> Beste Stephan,
>
> Bijgaande technische raadsvraag hebben wij ontvangen.
> Het antwoord kan binnen 10 werkdagen rechtstreeks naar de steller gestuurd worden.
> Graag cc naar mij en griffie.
> Afhandeling uiterlijk 27-3-2019.
>
>

> Met vriendelijke groet,
>
> Henriëtte Reparon
> Adviseur Bestuursondersteuning
> Team BDO
>
>
>
>
> henriette.reparon@stichtsevecht.nl
> T 0346 254582 M 06 58076362
> Werkdagen ma, di, do en vrijdagochtend Endelhovenlaan 1, 3601 GR
> Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen Nu abonneren op onze
> nieuwsbrief
>
>
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
> Verzonden: woensdag 13 maart 2019 10:00
> Aan: Reparon, Henriette <henriette.reparon@stichtsevecht.nl>;
> Rodrigus, Evelien <evelien.rodrigus@stichtsevecht.nl>
> Onderwerp: FW: technische vraag mbt fair Trade certificaat
>
> Hoi Henriëtte en Evelien,
>
> Bijgevoegd treffen jullie technische vraag 026. Zowel het overzicht als BIS is aangevuld met deze
vraag.
>
> Groeten,
> Ilona
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
> Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 16:29
> Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
> CC: ll@studiotijdgat.nl
> Onderwerp: technische vraag mbt fair Trade certificaat
>
> L.S.,
>
> Via de sociale Media lezen we dat Stichtse Vecht wederom het Fair Trade certificaat heeft
ontvangen.
>
> Wat zijn de kosten geweest om tot deze hercertificering te komen?
>
> Met vriendelijke groet
>
> Bas Verwaaijen
> Lokaal Liberaal
>
> ________________________________
>
> DISCLAIMER:
>

