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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

Fairtrade Werkgroep JK Venlo 
 
Aanwezig: Gerard Linssen, Hans Spee, Leo Verbeek, Joop   Karremans, 

Jos Groenewoud, Hub van den Bosch 
Afgemeld: Max Görtjes 
 
Verslag: 
1: Welkom 
Hub heet welkom. Laatste vergadering was 25 augustus 2020. Corona heeft 
roet in het eten gegooid.  
Goed om elkaar te treffen en te kijken waar we staan. 
Voorheen sloot Harry van der Schoor aan maar helaas overleden. Bob van der 
Tuin heeft Jos gevraagd aan te sluiten vanuit het college van Kerkrentmeesters. 
Welkom aan hem. 
 
Joriskerk: 
Jos geeft aan dat het eerste momenteel dat aandacht vraagt is een nieuwe 
verwarmingsketel. De huidige is heel oud en is nu aan vervanging toe. 
Gelukkig hebben ze nog een langlopend contract waardoor de gasprijs laag is.  
Hij geeft ook alternatieven aan zoals elektrische kussentjes die je oplaad en 
mensen kunnen gebruiken tijdens de vieringen. 
 
De ramen in de Joriskerk zijn voorzien van plexiglas dat ook scheelt en boven 
op de gewelven liggen steenwol dekens.. 
 
Er wordt nog geopperd om eventueel de zijbeuk af te schermen met een 
plexiglaswand.  
 
Jongerenkerk: 
Betalen nu 2,89 euro per kuub gas. Doen er alles aan de kosten te drukken en 
het verbruik. In 2022 in ieder geval onder de 4000 kuub gas. In 2021 5500 kuub 
gas. 
 
Maatregelen: 

- Verwarming lager 
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- Tijd van verwarmen cq. opwarmen korter 

- Big Band naar voorportaal. 

- Gordijnen dicht bij glazenwand 
 
Het helpt allemaal. 
 
Zonnepanelen: 
De vraag naar zonnepanelen op de kerk liep tot nu toe vast op afwijzing door 
Monumentenwacht. Wellicht dat dit naar de toekomst toe met de 
veranderingen op energiegebied wel mogelijk wordt. 
 
Afspraak: we zullen het navragen bij Paul Dullaert verantwoordelijke bij het 
Federatie Bestuur, en vragen om het weer eens aan te kaarten. Uiteindelijk 
gaan zij over het gebouw. 
 
Postcode Roos: 
In het verleden wel eens aan de orde geweest maar Hans geeft aan dat er te 
weinig daken beschikbaar zijn om dat project succesvol te laten zijn. Je kunt 
dan aansluiten bij een project binnen je postcode en samen energie opwekken 
en gebruiken. 
 
Samenstroom 
Wellicht i.z. zonnepanelen op Jongerenkerk en andere ideeën eens bespreken 
met deskundigen van Samenstroom. Zij zijn onafhankelijk en hebben geen 
commercieel belang maar kunnen je wel adviseren. 
 
Wereldwinkel en FairVenlo: 
Joop Karremans meldt dat de Wereldwinkel ook nog een lopend contract maar 
er moet wel naar gekeken worden voor als dat afloopt.  
Het MKB kan hier iets in betekenen maar ook hier geldt advies vragen bij 
Samenstroom. De naam die hierbij valt is dhr. Roodbeen 
 
Projectencommissie Duurzaamheid 
Omroep Venlo heeft ook meer aandacht voor duurzaamheid. Er is een 
projectencommissie Duurzaamheid binnen de Omroep. Hierbij valt de naam 
Diewertje Grasborn. Op 15 november 2022 is er een uitzending geweest. Er is 
ook een samenwerking waarin Samenstroom, Het Beleg, de Zomerparkfeesten 
de  Fietsenbond (Peter Plasman) samen optrekken. 
Binnen de gemeente Venlo is een commissie Duurzaamheid. 
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In februari 2023 komt er een thema uitzending bij Omroep Venlo over ‘wat is 
duurzaamheid voor jou’.  
 
Binnen de gemeente zijn ook opgeleide ‘energie-ambassadeurs’. Zij bezoeken 
mensen en geven adviezen. 
 
Hans geeft aan dat het goed zou zijn als er in Venlo een 
‘verduurzaamheidscentrum’ zou kunnen komen waar alles op het gebied van 
duurzaamheid te zien en te vinden zou zijn. Breed opgezet Hij memoreert de 
‘Woonwijzer’ zoals die in Kerkrade is. 
Dit is aangekaart bij de gemeente Venlo en er komt wellicht een bijeenkomst 
om daar met partijen over te praten. 
 
Met Piet Linders wel eens over gehad dat wellicht ’t Groenewold daar ook een 
rol in kan vervullen qua invulling want ‘duurzaamheid’ heeft ook een spirituele 
component en de samenwerking en ligging t.o. de bibliotheek waar je het 
‘verduurzaamheidscentrum’ wellicht in de kelder zou kunnen inrichten, zouden 
een ideale combinatie zijn. 
 
FairVenlo: 
Joop Karremans geeft aan dat de gemeente Venlo de titel Fairtrade gemeente 
niet heeft meegenomen in de plannen en i.o. met Marije Pollux wordt gekeken 
via ambtelijk overleg deze titel toch weer te verwerven.  
Namen Bas van de Akker, Peter Plasman, Samenstroom vallen ook weer in dit 
verband. 
 
Global Goals 
FairVenlo is ook actief op het gebied van de Global Goals waarbij energie 
natuurlijk ook eens van de Goals is als het gaat om behoud van de schepping en 
omgaan met de schepping. 
 
In september was Joop nog in Deurne waar ze een Global Goals Platform 
hebben. 
Verder zijn de HAS en Fontys ook partners als het om de Global Goals gaat. In 
maart 2022 heeft Joop met een stagiaire bij de Wereldwinkel c.q. FairVenlo nog 
een workshop voor de Hogeschool verzorgd. 
Hans Cuppen zorgt voor FairVenlo de digitale component. 
 
MAEX 
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Een ander middel is, wat ook ’t Groenewold gebruikt, ook de Jongerenkerk, is 
het Platform MAEX. Daar kunnen je je afdruk laten berekenen en wat jij door 
wat je doet op het gebied van Global Goals en voor de samenleving laten 
berekenen in een digitale handprint. Dat is dan weer interessant voor fondsen 
en investeerders in projecten e.d. 
 
Wat nog op actie te wachten ligt zijn: 
Fietstocht naar Wereldwinkel Krefeld 
In 2029 zijn zij op bezoek geweest in Venlo en er moet nog een bezoek aan 
Krefeld plaats vinden. Joop heeft daar contact over met de mensen in Krefeld. 
Wellicht voorjaar ergens plannen. Hierbij ook denken aan de Fietsbond (Peter 
Plasman) 
 
Voorstelling Max Havelaar 
De landelijke Max Havelaar heeft een voorstelling die we eventueel naar Venlo 
kunnen halen en de Jongerenkerk zou als locatie kunnen functioneren. De 
kosten zijn wel gestegen van 400,00 naar 1.000,00 euro. 
 
Samenvattend: 
Ieder is op haar of zijn manier als organisatie bezig met verduurzaming, 
besparing op energie, aandacht voor Global Goals, Fairtrade, Groene Kerk. 
 
De vragen zijn: 

- Wil de Joriskerk ook iets met het idee Fairtrade Kerk en Groene Kerk?  
Jos zal dat meenemen. 
 
 
 

- Wat willen we SAMEN? 
Fietstocht Krefeld 
Voorjaar 2023 i.s.m. Wereldwinkel wellicht Fietsbond en Jongerenkerk , 
Joriskerk. Joop legt contact met Krefeld. 
 
Manifestatie najaar 2023 
Het idee is dat we moeten bekijken of we in oktober 2023 niet zoals op 5 mei 
2019 toen de Jongerenkerk Fairtrade Kerk en Groene Kerk werd, de gemeente 
Venlo de titel Fairtrade Gemeente prolongeerde, een grotere manifestatie 
kunnen organiseren. 
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Daarbij dan Ondernemend Venlo betrekken, Wereldwinkel, FairVenlo, Kerken, 
Groenewold, Samenstroom, Commissie Duurzaamheid Gemeente Venlo en 
Omroep Venlo en andere initiatieven opdat het weer een grotere manifestatie 
wordt. 
Als je het met partners samen doet dan kun je taken verdelen want Joop geeft 
al aan dat FairVenlo daar een te smalle basis voor heeft. 
 
Verder: 

- In 2024 bestaat de Wereldwinkel Venlo 50 jaar. Dat is nog we; even 
maar wordt wel gevierd. 

 

- Hub blijft nog zeker tot 2025 verbonden aan de Jongerenkerk die dan 
60 jaar bestaansfeest zal vieren. 

 
 
Volgende vergadering: 

MAANDAG 20 MAART 2023 OM 19.00 UUR IN ’T GROENEWOLD 
 
 
Verslag  
Hub 
 
 
 
 
 
 
 


