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1: Welkom door Hub 
Hub heeft iedereen welkom. Harry van der Schoor komt niet. Gerard en Hermann niets van gehoord. 
 
2: Verslag 12 NOVEMBER 2019 
Postcoderoos: stand van zaken. 
Is nog hetzelfde . in ’t Ven is geen mogelijkheid aan te sluiten bij De Bantuin omdat zij dat zelf nodig 
hebben. 
 
In de hele transitie naar ‘van het gas af’ en dergelijke  kom je problemen tegen maar ook voordelen 
en kansen. E.e.a zal zich in de transitie ontvouwen. 
 
Joop meldt nog dat t.a.v. de activiteiten op 5 mei nog subsidie is binnen gekomen van o.a. de 
gemeente waardoor er een positief resultaat staat dat geld is gereserveerd voor een volgende 
activiteit. 
 
Vereniging van Wereldwinkels Nederland is per 1 januari 2020 gestopt. . In plaats daarvan is er nu 
Wereldwinkel. NU een platform dat dient als informatiesite. ( ik heb gezocht maar veel informatie 
over de doelstellingen e.d. vond ik niet) 
 
Joop meldt dat juli 2020 het platform verbreed wordt met Fair Minded. Het moet een breed platform 
worden waar de leden het zelf vullen met informatie. 
Joop meldt dat er diverse ontwikkelingen zijn met Youth, Waarwinkel, FairForward, Yes e.d. 
Op diverse plaatsen zijn nieuwe innovatieve initiatieven en ik zou zeggen google gewoon eens op 
Wereldwinkel.nu; op Fairforward, op Waarwinkel dan zie je de nieuwe initiatieven die er leven. 
 
3: Stand van zaken JK Venlo anno 2020 
Jongerenkerk Venlo 
De Jongerenkerk kijkt waar mogelijkheden liggen om stappen te zetten. Momenteel is de stand van 
zaken omtrent het gebouw zo dat kijken naar gebruik ook door derden stil ligt. Betekent ook dat er 
geen verdere investeringen gedaan worden. Ook niet op het gebied van vergroening e.d. 
 
Joriskerk 
Joriskerk: weten we de stand van zaken niet. Volgende keer kan Harry ons misschien meer vertellen. 
 
4: Stand van ontwikkelingen FairVenlo door Joop Karremans 
De stagiaire Shirley is aan de slag bij FairVenlo. Shirley is bezig met een lonblist van clubs, bedrijven, 
ondernemers te benaderen. 
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FairVenlo wil een platform worden waar alle initiatieven die aansluiten bij of mogelijk geschaard 
kunnen worden onder de Global Goals worden samengebracht. Daarvoor wordt een (interactieve)  
website opgezet of toegangspoort. Initiatieven kunnen daar worden gemeld en mensen kunnen 
aansluiten bij activiteiten. 
Onze schoonmaakactie zou daar ook bij horen. Maar ook als we straks weer een grotere bijeenkomst 
houden zoals op 5 mei. 
Maar ook de bijeenkomst van 9 maart in het kader van de Vastenactie 2020 past daarin. 
 
E.e.a. is in ontwikkeling en Shirley hoopt voor de zomer de website ingericht te hebben. Mogelijk kan 
dan in oktober als de Dialoogtafel Venlo plaatsvindt in Blariacum de website gelanceerd worden en 
zou de Dialoogtafel breder opgezet kunnen worden met een ‘kleine’ markt van Global Goals. Piet 
Linders heeft dat al aangegeven bij FairVenlo. 
Joop houdt ons op de hoogte. 
 
Verder is het dit jaar Multatuli jaar. De Nederlandse Musical Academie heeft een musical gemaakt 
die we misschien naar Venlo halen. De gegevens zijn uitgedeeld. Misschien iets voor de 
najaarsbijeenkomst maar v.w. de eisen kan dat niet in de Jongerenkerk. De Garage is een optie maar 
dat is dan niet in de binnenstad van Venlo. Andere optie is Maaspoort maar dat kost natuurlijk iets. 
Moeten we goed over nadenken. 
 
Afspraken: 

- Volgen de ontwikkelingen FairVenlo en Fairvenlo is leidend. 
- We blijven onze eigen PR goed verzorgen en moeten wellicht bij activiteiten steeds kijken 

wel Global Goal daarbij past en dat vermelden. 
- Joop vraagt nog naar de brief om vrijwilligers deze is reeds verspeid onder pastores maar 

kan nogmaals. 
 

5:  Rondvraag   
Verder geen gebruik van de rondvraag. 
 
6:  Volgende vergadering:  
Dinsdag 7 juli 2020 in de Jongerenkerk Venlo. 
 
Hub 
 
 
 


