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Verslag:
1:
Woord van welkom
Hub heet iedereen van harte welkom op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar 2019.
Hij vermeld dat Hans Spee zich heeft afgemeld. Gerard weten we niet misschien komt hij nog.
2:
Verslag 26 november 2018
Het verslag wordt aan de orde gesteld. Het belangrijkste punt was de presentatie van de
Jongerenkerk Venlo als Groene Kerk en Fairtrade kerk en dat in samenhang met de titelprolongatie
van de gemeente venlo als Fairtrade Gemeente. Joop Karremans zou dat meenemen naar FairVenlo.
Vraag wel aan Harry van de Schoor naar de stand van zaken i.z. de Joriskerk als Fairtrade cq
eventueel Groene Kerk.
Harry heeft dat al een paar keer aangekaart maar het loopt nog geen vaart en hij geeft aan dat we
daar niet op moeten wachten.
3:
Bordje ’Fairtrade Kerk’ en ‘Groene kerk’ wat doen we ermee? Ophangen, actie, aandacht
….
Verder in gesprek met Joop Karremans (FairVenlo)
Joop heeft het aan de orde gesteld maar er moet op de vergadering van 21 januari verder over
gesproken worden.
Het indienen voor Fairtrade gemeente dient in januari te gebeuren. Joop is daarmee bezig.
Optie voor activiteiten is in de Fairtrade Week van 4-12 mei 2019.
Zondag 5 mei zou dan een optie zijn zeker als je winkeliers mee wilt krijgen.
VenloPartners heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Marcel Tabbers en de winkeliers
verenigd in VenloStad.com hebben ook een nieuwe voorzitter in de persoon van Erik Manders.
Beiden willen wel zaken en willen wel vooruit en Joop denkt dat met beiden wel een goed gesprek te
voeren is.
Een vorige manifestatie was destijds voor het Stadhuis: kraampjes en presentaties.
Hoe zou het dan wel kunnen?
Ideeën:
- Korte (oecumenische) viering misschien samen met Joriskerk om 10.00 uur in de
Jongerenkerk. Of een maaltijd vanaf 10.00 uur met bezinnende teksten, gedichten,
muziek en streekproducten (BioVerbeek, Beej Benders e.a.)
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Partners:
-

Presentaties, aanbieding van certificaat Fairtrade gemeente venlo en ophangen bordjes
Fairtrade Kerk en Groene Kerk bij de Jongerenkerk door wethouder of iemand anders.
Aansluitend workshops en/of netwerkbijeenkomst in JK met sprekers.
Rond de Jongerenkerk kraampjes waarin organisaties en bedrijven zich kunnen
presenteren.
Uitzetten wandelroute in de stad: route circulaire economie en een route Fairtrade
winkels/MVO bedrijven. (misschien treintje dat mensen door de stad verplaatst)
Presentaties door leerlingen Gilde
Muziek: JK Koor, andere muziekgroepen e.d.

VenloStad.com
VenloPartners
FairVenlo
Gildeopleidingen met de Startup Factory
Jongerenkerk venlo
Joriskerk
Beej Benders
Wereldpaviljoen
Samenstroom
Autobedrijf met eclectrische auto’s, bedrijf elektrische fietsen
Gemeente met substainable Developments Goals door Marij Pollux

Kortom: Zondag 5 mei 2019
- Viering of maaltijd met bezinning
- Uitreiking titels en ophangen boordjes
- Workshops en markt
- Omkleed met muziek
Randvoorwaarden: vergunning, eventueel uitzetten van route naar de binnenstad, aankleding plein
voor de Jongerenkerk en afzetten deel van de straat Minderbroedersstraat richting Parade.
Voorwaarden:
- Samenwerking verkrijgen met FairVenlo als ‘trekker’ en ‘organisator’
- Samenwerking krijgen met winkels en winkeliersvereniging
- Samenstellen adhoc Werkgroep die plannen uitwerkt en gestalte geeft
- Werkgroepen in de verschillende samenwerkende partijen. Voor de Jk is dat de
Werkgroep Fairtrade JK.
!e stap: Joop bespreekt e.e.a. in FairVenlo.
4:
nieuwe datum
DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 OM 19.30 UUR IN DE JONGERENKERK.
Hub
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