Jaaroverzicht en financieel overzicht 2012-2013
Platform Millenniumdoelen Oss
Datum

Onderwerp

Activiteit

Bijdrage politiek café
Zout

De Zoutquiz gaat over
Fairtrade en wordt
gespeeld tussen twee
ondernemers
uit de duurzaamste straat
van Oss, de Kruisstraat.
(Jorg Bongers van de
Natuurwinkel en Hans
Kreutzer van de
Wereldwinkel).

geen

11 maart

Internationale
vrouwendag

Tijdens de jaarlijkse
manifestatie in Oss rond
de Internationale
Vrouwendag, was het
Platform
Millenniumdoelen
Oss aanwezig met een
informatiestand.

€.25,(in onkosten bestuur)

12 mei

Momentje Fairtrade

€.311,03

16 oktober

Wereldmaaltijd

Meeliftend op de
promotie rond de World
Fairtrade Day werd het
winkelend publiek een
“Momentje Fairtrade”
aangeboden in en voor
de Wereldwinkel
Oss.
Op wereldvoedseldag is
in het bedrijfsrestaurant
van het gemeentehuis
een zgn. wereldmaaltijd
geserveerd aan 80
mensen. I.s.m.
restaurant Buitengewoon,
IBN en ROC

Promotieactie in hal van
gemeentehuis. Aandacht
voor de landelijke
campagne “1 minuut
voor moedersterfte”
Productie van 2000
plattegrondjes met
daarop een eerlijk
winkelen route Oss. En
de organisatie en
uitvoering van de
bijbehorende promoactiviteit op 1 december

€.216,94

2012
8 januari

6 september

1 minuut voor
moedersterfte

1 december

Eerlijk winkelen-route

Kosten

+ €.280,- (opbrengst
kaartverkoop
Buitengewoon)
€.49,95 (onkosten)
€.150,- (onkosten)
€.137,69 (Ekoplaza
opbrengst
kaartverkoop á 320
euro minus onkosten)

€.1015,00,--

Overige (on)kosten
Domeinnaam
millenniumdoelenoss.nl
Bestuurskosten
Opmaak logo website

€.30,Bestuurs- en
vergaderkosten

€.172,42 (2011)
€.73,11
€.112,50

T-shirts platform

€.166,25

Uitgaven 2012

€.2017,20

2013
Januari-Juni

Afstudeeropdracht
Fairtrade

10 maart

Internationale
vrouwendag

23 maart

Filmvertoning “Lilit
never happened”

7 september

Fairtradegemeente

23 september

Filmvertoning “Lilit
never happened

16 oktober 2013

Wereldmaaltijd

0ktober 2013

Bijeenkomst P.I.’s e.a.
groepen

18 november 2013

Evaluatie Platform en
plan tot 2015
Activiteit Jongeren ?

Najaar 2013

Als onderdeel van hun
afstudeeropdracht
onderzoeken 2 studenten
van AVANS het Fairtradeassortiment van
centrumondernemers
Internationale
vrouwendag in TBL.
Vanuit platform is een
informatiestand bemenst.
Werkgroep
‘Wereldmoeders’ haalt de
film ‘Lilet never
happened’ naar Oss.
Centrumactiviteit viering
titeltoekenning
Hervertoning , specifiek
voor project scholen
Mondriaancollege en TBL
Voortzetting en
uitbreiding van de
wereldmaaltijd-activiteit
(zie 2012)
Bijeenkomst, wat in
2013/2014? In vervolg
op markten Love a Fair in
2009 enMillenniumdoelen
plein in 2011.

n.v.t.

€.48,-

€.345,-

Overige (on)kosten
Domeinnaam
millenniumdoelenoss.nl

Uitgaven 2013

€.30,-

€.

