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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

Verslag bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. dinsdag 12 februari 2019 
Aanwezig:  Joop Karremans, Harry van der Schoor, Max Görtjes, Leo Verbeek, Hans Spee, Hub 

van den Bosch. 
Afwezig:  Gerard Linssen, Hermann Flüggen(MKG) 
 

Verslag:  

1: Woord van welkom 
Hub heet iedereen van harte welkom en meldt dat Harry van der Schoor iets later aansluit omdat hij 
momenteel bij een overleg bij de Joriskerk zit over dit onderwerp. 
Max meldt dat dit de 11e bijeenkomst is. 
 
2: Verslag 17 januari 2019  
De bijeenkomst in maart 2017 bij de eerste titel Venlo Fairtrade was met studenten van Fontys en dit 
vond plaats voor het Stadhuis in de binnenstad. 
 
Gilde moet Fontys zijn. 
 
3:  5 mei 2019 
Opzet globaal: 

- Aanvang een maaltijd met eerlijke producten en streekproducten i.s.m. ds. Sivis en Hub 
die samen overleggen en de Werkgroep Diaconie van de Joriskerk 

- Prolongatie titel Stad en JK waarbij een inleiding door iemand van Fairtrade of andere 
spreker waarbij Leo Verbeek opmerkt de naam van Volkert Engelsman een ondernemer 
met een uitgesproken mening ook t.a.v. certificaten. Volkert staat in de top 100 
ondernemers i.z. duurzaamheid. True Poricing is een tham waarmee hij bezig is. 

- Presentaties studenten Fontys 
- Plenaire presentatie over de sustainable  goals. 
- Presentatie van bedrijven die Fairtrade voeren en MVO. 

 
Verder in gesprek met Joop Karremans (FairVenlo) 
Joop is met verschillende partners in gesprek: 

- Met Maartje Aarts van Oss, Joop heeft met haar een gesprek op 18 februari. 
- Met Marije Pollux en manager duurzaamheid Ad Teeuws die als opdracht heeft aan de 

slag te gaan met de sustainable development goals. Verder wil hij contact leggen met 
Bata Nijland, coördinator  duurzaamheid (b.nijland@venlo.nl)  

 
Wie er van de gemeente komt is nu nog onduidelijk. Marije zit met de voorjaarvakantie. 
Joop bekijkt en legt het neer bij de Fontysstudenten voor hun inbreng. 
 
Andere belangrijke namen zijn: 
Erwin Boom onderwijs 
Ben v.d. Westerloo van cradle2cradle 
Peter Thissen van Ondernemend Venlo 
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Mieke Verhaag van de commissie Innovatie 
Nico Roozen van Solidaridad 
Venlo Partners: Jan Brouwers 
Venlo Stad.Com: Erik Manders 
 
De volgende keer hopen we dat uit de overleggen van Joop een aantal zaken duidelijk naar voren 
komen en dat we een compleet programma op kunnen zetten. 
 
Haary v.d. Schoor meldt dat de Protestantse kerk mee wil doen. Dat doen ze vanuit de Werkgroep 
Diaconie en i.s.m. René Silvis. 
 
Vragen die overblijven: 
Muziek: 

- Muziek: een fanfare bijv. Trottoir, misschien JK Big Band, Hermenie 
- Koor: Franciscuskoor, Jk Koor, High Tea 
- Minsekinder Michel v.d. Grinten 

 
Kosten: hoe financieren we het geheel????? 
 
Opbouw: 
Binnen: maaltijd in de kerk en voorportaal ingrediënten 
 
Buiten: kraampjes, (vergunning gemeente aanvragen) koppelen aan de 16 sustainable goals. Je kunt 
dan denken aan stands van: 

- FairVenlo (Joop) 
- Gemeente venlo (Joop) 
- C2C (Joop) 
- Stadstuindeij (Harry) 
- Samen stroom (Joop) 
- Wereldpaviljoen (Hub) 
- Beej benders (Hub) 
- Fontys studenten (Jooop) 
- JK en Joris (Hub) 
- Politie (?) 
- EHBO (?) 
- Voedselbank (?) 
- Waterschap (Leo) 
- Bio Verbeek (Leo) 
- Bibliotheek 

 
Doel: iedere stand aanhaken bij een van de 16 sustnaible goals. 
 
Vervolgens route door de stad ondernemers circulaire economie en eerlijke handel/fairtrade. 
 
4: Volgende vergadering: WOENSDAG 13 MAART OM 19.30 UUR IN ’T BAKEN 
(Brouwersplaats 4, 5911 CE Venlo) 
  
5:  Afsluiting: Hub dankt ieder voor de inbreng. 
 
Verslag, Hub 


