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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

Verslag 5e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. 4 oktober 2017. 

Aanwezigen:  Gerard Linssen, Max Görtjes, Leo Verbeek, Hans Spee, Hermann Flüggen,  
Hub v.d. Bosch 

Gast:   Moeder Linssen 

Verslag: 
1:  Welkom 
Hub heet ieder welkom.  
 
2: Verslag vorige vergadering d.d.  5 juli 

- Energie: de stroom wordt afgenomen van Green Choice en dat is ‘groen stroom’.  
We zouden nog uitzoeken de verdeling tussen de kosten van de energierekening van 
ruim 6.000,00 euro. Dat is niet gebeurd. Hub zal dat met Martin of met Jan opnemen. 

 Gas 

 Water 

 Stroom 
 
Hans is ook op een bijeenkomst geweest i.z. Energie TREF samenstroom. 
Je plaatst in een bepaalde postcode gebied samen zonnepanelen en wat je verbruikt 
wordt verrekend met wat je levert. De zonnepanelen hoeven niet zoals bijv. op de kerk te 
liggen maar bijvoorbeeld op een school in de buurt of op aan bedrijfspand e.d. Het is een 
coöperatie. Je koopt je eigen zonnepanelen en levert stroom en neemt af. Kan gunstig 
zijn voor kostenaspect. In Venlo-Zuid is daar volgende week een vergadering over. Hans 
kan daar waarschijnlijk niet heen maar gaat wel aangeven graag het verslag te willen 
ontvangen. 
 
Actie: Inventariseren en uitsplitsen via Martin op maand/jaarbasis (Leo en Hub) 

 Stroomverbruik 
 Gasverbruik 
 waterverbruik 

 
- Zuiniger met papier en gebruik recycle papier 

Hub heeft papier liggen dat ook nog het label CO@ neutraal is en het Ecolabel en het 
ESC-label. Net een stapje hoger. Voor de rest laten we dit voorlopig zoals het is m.b.t. de 
boekjes e.d. 

 
- Koffie, suiker 

Het verhaal van Martin op het Breed Overleg was duidelijk. Hij is gaan werken en we 
schenken nu koffie met Fairtrade Keurmerk.  
De bijdrage wordt door hem bijgehouden en weergegeven in de JK Jouw Kerk. We zitten 
nog steeds onder de kosten. Je ziet wel dat als het wederom gezegd wordt dat er een 
piek is en mensen het zich weer herinneren. 
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Af en toe melden is goed maar je kunt dat niet elke week doen. Dat geeft ook Hermann 
Flüggen aan. 
Hermann geeft aan dat het gegeven dat we Fairtrade Koffie willen gedragen moet 
worden door de hele gemeenschap en ook opgebracht moet worden door de hele 
gemeenschap. 
 
Voorlopig is een eerste stap gezet. 
 

- Matzes, hosties, miswijn 
Hermann en Hub zijn in Grefrath geweest en we hebben een zak meegekregen van 
hosties die gemaakt zijn van ecologisch geteelde ingrediënten. 
Miswijn hebben zijn niet. 
Matzes: nu twee dozen gewone matzes, daarna ecologische matzes. 

 
- Gebruik bekertjes en roerstaafjes e.d. bij grote activiteiten in JK 

Hans heeft de vorige keer daar over het artikel meegenomen. Dat staat ook op de site. 
Daaruit blijkt dat als je alles telt ook voor de Solidariteitsmaaltijd maar ook anderzijds je 
nog beter de huidige materialen kunt gebruiken dan porselein want de kosten en de 
milieubelasting door gebruik van afwasmachine e.d. niet opweegt tegen het eventuele 
nadeel van plastic. Daarnaast geeft hans aan dat tegenwoordig niet veel plastic meer 
verbrand wordt maar gerecycled.   

 
- Bij attenties, Nieuwjaarsontmoeting, andere feestelijke bijeenkomsten: gebruik maken 

van Fairtrade producten. Vaak haalt Hub deze producten en dan zijn ze uit de 
Wereldwinkel. Hij zal dat afstemmen met Martin. 

 
- Groentekalender: deze is geplaatst op de site. Max zal eens kijken hoe vaak deze 

geraadpleegd wordt.  
 

- Artikel familie Verbeek: dat staat ook al op de site.  
 

 
Andere thema’s: 
Carpoolen: als mensen van eenzelfde kant komen, kan samen rijden met auto’s een optie zijn om 
naar bijv. de JK te komen op zondag. Verdiend onze aandacht. Gebeurt ook al waar mogelijk. 
 
Voorzetramen 
De Muziekschool is weg en we zijn bezig met voorzetramen. Dat om in de winter de stookkosten die 
wellicht hoger worden door wegvallen Muziekschool binnen de perken te houden. 
Tevens is er wel iets nodig voor gebruik beamer. Er is meer lichtinval. Op zich is door meer licht de 
kerk een stuk mooier, zo merkt Hans op, maar staat ook veel vrijer en vangt straks in de winter meer 
kou en warmte op. 
Misschien zijn er wel ‘donkerder gekleurde’ voorzet ramen. 
Wordt aan gewerkt. 
 
3: PR en publiciteit 
Max geeft aan dat hij op de website een knop ‘Fairtrade’ heeft gemaakt. Daar staan de verslagen, de 
keurmerken, de tekst van Leo ‘practice what you preach’. Maar ook de stukken als dat van de familie 
Verbeek en de groentekalender en het stuk over plasticbekers. E.d. 
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Leo Verbeek zal voor de volgende JK Jouw kerk van november een stukje schrijven over Fairtrade en 
dan ook verwijzen naar die artikelen op de website. 
Het stuk kan hij afleiden uit dit verslag. 
 
4: Op zoek naar samenwerking 
Hans heeft gesproken met mensen van de protestante kerk. Zij zijn ook bezig met deze zaken. 
Wellicht is het goed om met hen in gesprek te gaan. Hub zal daartoe Harry van de Schoor benaderen 
en kijken wie we daarvoor moeten benaderen. Andere namen zijn: Coen Vlerken, Gerrie v.d. Schoor 
of Gerrit te Broeke. 
 
‘Groene kerk’, hans geeft aan dat wellicht het een keuze is om voor het predicaat ‘Groene kerk’ te 
gaan. Hub zal dat uitzoeken wat daarvoor nodig is. Er zijn nog geen ‘groene kerken’ in Limburg. 
 
Na het gesprek met de protestante kerk kunnen we misschien de kring verbeden naar andere kerken 
zoals in ’t ven. Pastoor Kunnen zal daar best voor openstaan. Maar het is ook een thema binnen de 
federatie Venlo. Vorige jaar hebben zij bijeenkomsten rondom Laudato Si georganiseerd. 
 
Hans houdt bij wat rondom zonnepanelen gaat gebeuren n.a.v. de vergadering in Zuid en wat de 
mogelijkheden zijn. Het geheel vindt plaats onder de naam ‘Postcode Roos’  
 
5:  Volgende vergadering: Hub maakt afspraak met de protestantse kerk en data zijn: 
Woensdag 22 of woensdag 29 november om 19.15 uur 
Donderdag 30 november om 19.15 uur 
 
4:  Afsluiting 
Dank voor inbreng en datum volgt z.s.m. als de protestantse kerk met ons in gesprek wil gaan. 
 
Verslag, 
Hub 
 
Afsprakenlijst 

- Leo maakt stukje voor de JK Jouw Kerk van november 
- Hub vraagt na de verdeling energiekosten naar stroom-water-gas bij Martin of Jan 
- Hans houdt ons op de hoogte van de ‘postcode Roos’. Zonnepanelen plaatsen op daken 

binnen een postcodegebied en aanpalende postcodes 
- Hub zoekt informatie over ‘Groene kerk’. 
- Hub stuurt mail naar protestantse kerk voor een gezamenlijk overleg indien zij interesse 

hebben. 
- Volgende vergaderdata zijn op onderstaande data i.o. met de protestantse kerk: 

Woensdag 22 of woensdag 29 november om 19.15 uur 
Donderdag 30 november om 19.15 uur 

 
 


