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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

VERSLAG 6e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. woensdag 22 november 2017. 

AANWEZIG: Harry van der Schoor (Joriskerk) Hermann, Hans, Gerard, Leo en Hub 
AFGEMELD: Max 
 
1: Woord van welkom 
Hub heet ieder welkom in het bijzonder Harry van der Schoor. 
We zijn bezig in de Jk met Fairtrade en kijken wat we kunnen en hoe we het kunnen verbreden met 
andere partners zoals kerken. Daarom eerst naar de ‘buren’ gekeken. 
Fijn dat jij er bent. 
Harry geeft aan dat hij graag is gekomen maar ook dat in de Joriskerk er niet een Fairtrade 
Werkgroep is. Zij nemen ook energie af van Greenchoice. Evenals wij. 
Harry is kerkrentmeester samen met 7 anderen. Hij doet de boekhouding en zo zijn diverse functies 
verdeeld. Zij hebben de Joriskerk, het Baken en een nieuwe ambtswoning voor de dominee. In 
beheer. 
Daarnaast is hij bestuurslid, penningmeester,  bij de Wereldwinkel Venlo. 
 
2: Verslag 4 oktober 2017 
Hub geeft aan dat hij een overzicht heeft van het verbruik (wordt toegevoegd) 
Stroom: 3625 kwh 
Gas: 7103 kubieke meter 
Kosten: 6.066,00 euro. 
 
Verder dat er nog steeds overleg is over de ramen. Harry geeft aan dat in de Joriskerk deze aan de 
binnenkant zitten. In de Jongerenkerk wordt gedacht aan de buitenkant. Er is overleg met Chris beuk. 
Kosten geraamd op kleine 10-12.000 euro. Wordt het veel duurder dan is de terugverdientijd veel te 
lang. 
Er is nog een vraag i.z. gebruik plexiglas. Chris Beuk dacht gehoord te hebben dat dit niet meer mag. 
 
Verder hebben we op bepaalde kosten bespaard als papier. Is omgeschakeld naar hosties gemaakt 
op ecologische basis als ook matzes. 
Verder blijkt dat andere poestmiddelen e.d. niet duurder zijn dan de gangbare. 
 
Hans praat ons bij i.z. de ‘postcoderoos’ en hij heeft gesproken met pastoor Kunnen die bezig zijn 
met zonnepanelen op de Bantuin. 
Je kunt dus gebruik maken van aanpalende postcodes om daar een geschikte locatie te hebben voor 
zonnepanelen te plaatsen. Je moet dan wel een coöperatie oprichten. 
Het kan op den duur geld opleveren. Hans denkt ook dat je mensen binnen ge gemeenschap(pen)  
bereid vindt om mee te betalen aan zonnepanelen.  
De Bantuin wil zo’n 100 panelen plaatsen en misschien kunnen we meeliften. 
Harry zal dat meenemen naar de Joriskerk. 
Hub zal eens contact opnemen met pastoor Kunnen en Federatie bestuur. We gaan kijken wat 
mogelijk is of niet. 
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Hub geeft aan dat hij van het initiatief weet maar dat ook de Michaëlparochie alles met het Federatie 
bestuur moet bespreken van af het eerste begin. Daarom zal ook die stap door ons gezet moeten 
worden.  
 
Hub spreekt af dat hij de anderen op de hoogte houdt. 
Bij deze kan ik melden dat de Bantuin GEEN optie is. 
Ik heb gesproken te een bestuurslid van de Bantuin. Dat is de echtgenoot van Leonie. De Bantuin 
heeft plek voor zo’n 100 zonnepanelen. De bantuin zelf gebruikt jaarlijks 22.000-23.000 KWH aan 
stroom. Als de Michaëlkerk ook meedoet is het dak helemaal vol. 
Daar is dus GEEN ruimte voor meer panelen. 
 
Hij raadde aan in gesprek te gaan met Monumentenzorg. Wellicht dat deze toch toestemmen in 
zonnepanelen omdat je aan het gebouw niets verandert. Hub zal dat opnemen met het bestuur JK. 
Tevens benaderen we ook het federatie bestuur daarna om het daar aan te kaarten en te kijken 
wat zij als mogelijkheden zien. 
 
3:  Wat kunnen we als gemeenschap van de Joriskerk en van de Jongerenkerk LEREN VAN 
ELKAAR EN SAMEN DOEN op het gebied van Fairtrade? 
Wat betreft voorzetramen heeft de Joriskerk een stap gezet die bij ons nog moet volgen. 
Kijken hoe we samen iets met zonnepanelen kunnen. 
Samen optrekken richting Raad van kerken zou een optie zijn. 
Harry gaat het eerst eens meenemen naar de vergadering in de Joriskerk. 
 
Harry geeft aan dat hij denkt dat het vooral zaak is mensen zelf iets te laten dan in plaats van als 
kerkgemeenschap. Hij geeft aan dat in de Joriskerk mensen komen die dat ook financieel kunnen 
dragen om zelf iets te doen. Veel van hen hebben bijv. zonnepanelen. 
Goede wil heeft iedereen maar dat is soms te weinig maar daar begint het wel. 
 
4: Stappen zetten richting andere geloofsgemeenschappen 
Harry bespreekt het in de Joris. 
 
Door bovenstaande legt Hub het nu voor aan het bestuur JK. 
 
Alle andere ideeën zijn van harte welkom. 
 
Hans levert nog info aan over de Postcoderoos en Hub het overzicht van de energierekening. 
 
5:  datum volgend overleg 
WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018 IN DE Jongerenkerk om 19.00 uur 
 
Hub 
 
 
 


