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Verslag:
1:
Woord van welkom
Hub heet iedereen van harte welkom en meldt dat Harry van der Schoor is afgemeld. Goed om als
groep weer bij elkaar te komen omdat het een tijd geleden is en we kijken terug op 5 mei, op waar
we NU staan en WAT er gebeuren kan naar de toekomst toe.
2:

terugblik 5 mei 2019
prima dag
- Wat gepresenteerd werd en de lezingen waren goed.
- jammer van het treintje: opmerking daarbij kosten hoog en geen vergunning om de
binnenstad in te rijden. Idee van Jan Brouwers was goed maar gemeente wierp
beperkingen op. Tevens was de bedoeling dat Fanfaar TrotWaar in de trein zou kunnen
rondrijden en muziek maken.
- Viering vooraf was goed
- Maaltijd was goed
- Gemeente Venlo zou meer ondersteuning mogen geven
- Meer ondernemers zouden mogen mee doen.
- Dag hoe zorgvuldig ook gekozen (er was trouwens eigenlijk geen andere keuze v.w. de 1e
communie in de JK) viel niet gelukkig v.w. de meivakantie.
- Joop heeft een mooi verslag gemaakt dat op de website staat en ook in de JK Jouw Kerk
heeft gestaan.

Samengevat mogen we stellen dat wat we op 5 mei hebben neergezet ook gezien de korte
voorbereidingstijd voor herhaling vatbaar is. De vraag is of je dat elk jaar zo moet doen en of jet het
elk jaar moet doen.
3:
waar staan we als Jongerenkerk Venlo
Wat betreft de stappen die gezet zijn hebben we Fairtrade Koffie en Thee. We hebben het kastje in
het Voorportaal van Eerlijke Producten, we hebben de Wereldwinkel in de Jongerenkerk gehad met
de Vastenactie 2019, we hebben samen met anderen onze opschoonactie, we besteden aandacht
aan mensenrechten via Amnesty op de jaarlijkse schrijfdag in december zo ook weer in 2019.
Daarnaast plaatsen we op de website artikelen van partners zoals de Wereldwinkel maar ook over
onze eigen activiteiten. We publiceren maandelijks middels de opbrengsten van de koffie en thee op
zondagmorgen de betrokkenheid van de gemeenschap.
Kunnen we nog meer?
- Verder kijken of we iets met de postcoderoos kunnen waar het aansluiten bij een
zonnepanelen project of bespreken met de bouwer van de nieuwe tijdelijke
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-

parkeergarage op het Arsenaalplein of daar zonnepanelen op kunnen waar wij in
participeren.
Verder met de 17 Global Goals i.s.m. FairVenlo, Wereldwinkel en anderen
Regelmatig publiceren in de JK Jouw Kerk en op de website.
Aandacht aan bewustwording of zoals Herman Flüggen het aangaf; ‘werken aan
mentaliteitsverandering’.

4:
Ontwikkelingen bij FairVenlo, Wereldwinkel e.a.
Joop Karremans vertelt over 45 jaar Wereldwinkel Venlo dat onlangs gevierd is met een bijeenkomst
op zaterdag 2 november j.l. met tentoonstelling, lezing over 50 jaar Wereldwinkels in Nederland en
muziek. Dit vond plaats in de Gasthuisstraat en in de Joriskerk.
Daarnaast is er een nieuwe ondernemersvereniging Gasthuisstraat in oprichting.
Ontwikkelingen bij Wereldwinkel Nederland.
Er zijn momenteel nog 240 Wereldwinkel. De Landelijke Vereniging stopt per 1 januari 2020. Maar er
zijn nieuwe ontwikkelingen voor een Fairtrade netwerk
Fairtrade netwerk
Er is een landelijk initiatief onder de naam ‘YES’ dat probeert de 17 Global Goals dichter bij de
mensen, de consument, te brengen. De ‘grote jongens’ als DSM, Unilever, NS e.d. zijn zich steeds
meer bewust van hun verantwoordelijkheden.
Stagiaire bij FairVenlo
Begin 2020 komt een stagiaire bij FairVenlo die onderzoek gaat doen bij Ondernemend venlo,
gemeente, bedrijven i.z. de Global Goals.
Vermoedelijk duurt dat enkele maanden. Het zou daarom goed zijn in het najaar rond de Fairtrade
Week of rond de Week van de armoede een nieuwe manifestatie te plannen.
Fontys: op Fontys is een duurzaamheidscomité om de Global Goals ook daar voortdurend onder de
aandacht te houden.
Gemeente Venlo: wethouder Marije Pollux is bereid ook op gemeentelijk niveau aandacht te vragen
voor Global Goals en daar in beleid iets mee te doen.
Vrijwilligers: de Wereldwinkel zoekt vrijwilligers. Ze hebben een advertentie die op de website van de
Jk zal komen en in de JK Jouw Kerk.

5:

vervolgafspraken
- We gaan ons richten op een bijeenkomst najaar 2020 i.s.m. FairVenlo, Wereldwinkel en
ondernemers e.d.
- We hopen dat de Joriskerk ook op weg gaat en blijft gaan naar Fairtrade Kerk en
eventueel Groene Kerk in 2020

6:
Volgende vergadering: DINSDAG 10 MAART 2020 OM 19.30 UUR . LOCATIE Jongerenkerk of
Groenewold
7:

Afsluiting: Hub dankt ieder voor de inbreng.

Verslag, Hub
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