-----Oorspronkelijk bericht----Van: Mellegers, Stephan <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>
Verzonden: donderdag 4 april 2019 12:13
Aan: 'Bas Verwaaijen' <bas@lokaalliberaal.nl>
Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: FW: 26. technische vraag mbt fair Trade certificaat
Geachte heer Verwaaijen,
Excuses voor de late reactie. In de subsidieaanvraag staat vermeld dat stichting Duurzame Vecht hier
lokale en regionale bijeenkomsten voor organiseert en een event organiseert op scholen. In het kader
van de subsidievaststelling gaan wij binnenkort met Duurzame Vecht in gesprek over de uitvoering
van deze activiteiten.
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: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 16:21
Aan: Mellegers, Stephan <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; ll@studiotijdgat.nl
Onderwerp: RE: FW: 26. technische vraag mbt fair Trade certificaat
beste heer Mellegers,
Wederom dank voor dit snelle antwoord. Is ergens na te lezen welke activiteiten zijn ontplooid voor dit
bedrag, cq wat is er voor gedaan?
Groet
Bas Verwaaijen
> Op 20 maart 2019 om 16:06 schreef "Mellegers, Stephan" <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>:
>
>
> Geachte heer Verwaaijen,
>
> Duurzame Vecht heeft ten behoeve van fairtrade activiteiten € 9.500,- ontvangen.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Stephan Mellegers
> Beleidsadviseur Sociaal Domein
>
>>

>
>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
> Verzonden: woensdag 20 maart 2019 11:04
> Aan: Mellegers, Stepan <stephan.mellegers@stichtsevecht.nl>
> CC: 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
>>
>> > -----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

