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WERKGROEP FAIRTRADE 
JONGERENKERK VENLO 

Verslag 2e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. 2 mei 2017. 

Aanwezigen:  Gerard Linssen, Max Görtjes, Leo Verbeek, Hermann Flüggen,  
Hub v.d. Bosch 

Afgemeld: Hans Spee., Nicole Scheepers (teruggetrokken uit Werkgroep) 

Gast:   Moeder Linssen 

Verslag: 
1:  Welkom 
Hub heet ieder welkom. Hans Spee is afgemeld even als Nicole die zich vandaag uit de groep heeft 
teruggetrokken.  
 
Hans heeft wel nog enkele punten die hij wil inbrengen i.z. de inventarisatie die nemen we dadelijk 
mee. 
 
In de bijlage bij het verslag zat een overzicht van de keurmerken. 
 
2: Verslag vorige vergadering d.d. 11 april. 
n.a.v. de lijst inventarisatie enkele opmerkingen cq. toevoegingen 
 

- Afwasmiddel milieuvriendelijk. 
Max merkt op dat dit voor alle poetsmiddelen kan. Er zijn alternatieven voor 
milieuonvriendelijke middelen zoals o.a. schoonmaakazijn e.d. 

- Energie: hoe groen is de stroom die we afnemen? Dat loopt via gezamenlijke inkoop 
maar we kunnen wel kijken of deze groen is en datzelfde geldt voor het gas voor de 
verwarming. Moeten we even navragen hoe groen de energie die we verbruiken is en zijn 
er mogelijkheden, betaalbaar,  als we uit de collectieve inkoop stappen en zelf gaan 
inkopen. 

- Hans heeft de vragen over energieverbruik en dan in relatie met het gebouw de Jk. Hij 
oppert om bijv. in de maanden dat er gestookt wordt wellicht naar een andere locatie te 
gaan of misschien wel helemaal uit het gebouw te gaan. 
 
Opm. op de eerste plaats is de JK wel iets waar de gemeenschap mee verknocht en 
verbonden is. Naar een andere locatie gaan in de stookmaanden, september tot en april-
mei, wat zou dat betekenen voor de gemeenschap en wat zijn de kosten van huren 
andere ruimte, wie gaat elke week alles zowel op de woensdagavond(Maaltijd en eens 
per maand Taizégebed), donderdagavond(repetitie JK Koor),de zaterdagmorgen(repetitie 
Big Band) en de zondagmorgen ophalen, vervoeren en terug brengen. 
We moeten dus op 4 momenten per week beschikking hebben over een andere locatie. 
Gerard oppert om in de wintermaanden in het Voorportaal te vieren. 
 
Op de tweede plaats is het de vraag die zoveel impact heeft dat we die in veel breder 
verband moeten bespreken dan in deze Werkgroep. Dat moet dan met bestuur en 
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pastoraal team alvorens dat bij de gemeenschap wordt neergelegd. Het is ook iets voor 
de meer midden lange en lange termijn. 

 
3: Inventarisatie en zetten van stappen  
Max geeft aan dat het wellicht vanuit de inventarisatie te gaan kijken wat is er mogelijk op: 

- Korte termijn van nu tot zeg over 6 maanden 
- Binnen een jaar 
- Binnen 2 jaar 

 
Dat idee wordt ter hand genomen en met de inventarisatie erbij zijn we gaan kijken naar wat er op 
korte termijn eventueel mogelijk is en waar we ook stappen in kunnen gaan zetten. 
 
Binnen een half jaar: 

- Zuiniger met papier en gebruik recyclet papier 
We zijn bezig papier verbruik te minderen met betrekking toto JK Jouw Kerk. 
 
M.b.t. de vieringen: toch behoorlijke kostenpost. Kunnen we hier stappen inzetten en dat 
ook bespreken op het volgende Breed Overleg. 
Mogelijkheden zijn: 

 Niet alle teksten afdruk: alleen gebeden samen bijv. en geen gedachten, 
lezingen, evangelie e.d.  en gebruik maken van de beamer en het scherm 
bijv voor de teksten te projecteren en de liederen. 

 Andere optie is: minder teksten in de vieringen. Tot 2006 stonden de 
vieringen op 1a4. Geen voorpagina, teksten niet in boekjesvorm maar 
gewoon afgedrukt op een a4 dubbelzijdig 

 Gebruik van recyclet papier: Hub gaat dat uitzoeken en bespreken op ’t 
Groenewold. JK Koopt dan zelf het papier in. Trouwens als het op 1a 
staat kunnen we het zelf ook afdrukken met de canonprinter. 

 Aanpassen aantal boekjes voor de vieringen. Momenteel worden 60-65 
boekjes gemaakt. Dat kan terug naar 50-55. Kan dan zijn dat er soms een 
boekje te weinig is. 

 
- Afwas- en poestmiddelen 

Hub zal eens met Henneke kijken wat hier in per direct mogelijk is. Natuurlijk maken we 
eerst alles op wat er nu is maar bij nieuwe inkoop rekening houden met 
milieuvriendelijke middelen. Gerard noemt de firma EMWE die deze producten maakt en 
verkoopt. (Green Care heeft allemaal ecologische poetsmiddelen) 

 
-  Koffie, suiker 

We hebben UTZ certifed koffie maar nog gewoon witte suiker. Leo Verbeek gaat dit 
bespreken met Martin om als eerste stap in ieder geval als nieuwe suiker nodig is dan 
rietsuiker te gaan inkopen. Koffie zal ook besproken worden om daar langzaam maar 
zeker te verschuiven naar koffie met Fairtrade keurmerk. 

 
- Matzes, hosties, miswijn 

Dat gaan we uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Kijken of er op dit gebied producten te 
verkrijgen zijn. Miswijn bijv. is bijzondere wijn naar bepaald procedé want onze fles wijn 
doen we ongeveer een-1,5 jaar mee per fles. Moet dus wel zolang houdbaar zijn. De 
miswijn is dat! 
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Hosties vragen we na als ook matzes die gewoon in elke supermarkt te koop zijn. 
Hermann weet over de grens een adres waar jij m.b.t. de hosties en de miswijn navraag 
gaat doen. 

 
- Gebruik bekertjes en roerstaafjes e.d. bij grote activiteiten in JK 

Als de huidige voorraad op is zullen we overstappen op Fairtrade bekertjes en Fairtrade 
houten roerstaafjes. Zal ergens komende maanden gebeuren. 

 
- Attenties, kerstpakketten e.d. 

Waar wij een attentie geven of kerstpakketten voor medewerkers, vrienden e.d. stellen 
we voor dat dit altijd Fairtradeproducten zijn. Dat is een punt voor het Bestuur om dat uit 
te voeren. 

 
- Bij Nieuwjaarsontmoeting, andere feestelijke bijeenkomsten: gebruik maken van 

Fairtrade producten als het gaat om wijn, frisdranken, e.d. 
 

- Autogebruik: waar mogelijk samen rijden en waar mogelijk inperken. 
 
 
Middellange termijn: binnen nu en een jaar: 

- In gesprek over de Solidariteitsmaaltijd en gebruik van duurzame producten 
- Isolatie van kieren en deuren 
- Bespreken met bestuur Stichting Vrienden van mailings via de mail zoals de sponsorbrief, 

jaaroverzicht e.d. 
 
Lange termijn: in de komende jaren 

- Kijken naar verlaagd plafond 
- Bespreekbaar maken afstoten van de JK of huren in de wintermaanden van andere 

ruimten. 
- Zonnepanelen op dak JK 

 
4: Nog enkele opmerkingen: 
Met betrekking tot collectes: Nicole had vorige keer de opmerking over collecteren voor 
wereldnatuurfonds, regenwoud e.d. 
We denken dat we niet NOG meer collectes moeten gaan houden. Als deel van de dekenale MOV-
groep met de collectes Vastenactie, Week Nederlandse Missionaris, Adventsactie, 
Wereldmissiemaand en daarnaast met Kerstmis en Pinksteren de extra collectes voor de Jk en 
sporadisch een extra collecte, zitten we wellicht aan het maximum omdat je toch altijd dezelfde 
groep vraagt bij te dragen. 

 
Breed Overleg op 2 juli 
Op het Breed Overleg komt Fairtrade als één van de thema’s aan bod. We praten dan even de 
gemeenschap bij over stappen op korte termijn met de vragen die ook wij daarbij hebben. 
 
Ter voorbereiding komt een stukje in de JK Jouw Kerk van juni 
 
5: Volgende vergadering: dinsdag 16 mei 19.30 uur in JK Venlo 
Op dinsdag 16 mei komen we weer bij elkaar. We bespreken dan: 

- Verslag 2 mei 
- Breed Overleg+stukje JK Jouw Kerk 
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- Wat doet de Solidariteitsmaaltijd op middellange termijn 
- Vervolgstappen na 2 juli en nieuwe data 

 
Verslag, 
Hub 
 
Uit de eerste vergadering + aanvullingen 
Inventarisatielijst: Wat doen we al? Of wat gebeurt er al? 

- Koffie: we gebruiken nu UTZ-certifed koffie 
- Thee: vaak ook al thee met Fairtrade keurmerk 
- Reclame; het kastje van de Wereldwinkel in het Voorportaal 
- Verbruik stroom; alles in de kerk is voorzien van energiebesparende LED-verlichting 
- Papierverbruik: aantal kopieën Jk Jouw kerk is met de helft verminderd 
- Aandacht in vieringen gedurende het jaar voor Eerlijke en Rechtvaardige verhoudingen in 

de wereld en tussen mensen 
- Wereldwinkel minimaal eens, soms twee keer per jaar in de JK op zondagochtenden 
- Boekenkast: hergebruik van boeken en vervolgens overschot naar Boeken Steunen 

mensen: recycling 
- Materialen voor kluswerk in Jk: gebruik van materialen die vaak anders weggegooid 

zouden zijn: hout, schroeven, spijkers, werktuig 
- Collectes voor Solidaridad de bakermat van Max Havelaar in de Adventstijd voor eerlijke 

handel en goede werkomstandigheden voor arbeiders en producenten. 
- De laatste keren onkruidbestrijding gedaan met azijn 

 
 
Wat zouden we nog kunnen doen/waar denken we aan wat eventueel mogelijk is? 

- Nog zuiniger met papier: Hub denkt dan aan niet alle teksten op papier 
- Hans geeft aan milieuvriendelijk papier of hergebruiken van papier 
- Afwasmiddel: kijken wat milieuvriendelijk is 
- Suiker: rietsuiker gaan gebruiken 
- Hosties en miswijn als deze er is in Fairtrade 
- Bij bijzondere gelegenheden ook gebruik maken van Fairtrade bekers en Fairtrade 

roerstaafjes. Of gebruik gaan maken van poselein 
- Solidariteitsmaaltijd: geen gebruik meer van plasticborden, bestek e.d.   
- Koekjes 
- Isolatie van ramen en deuren 
- Collectes voor andere doelen zoals regenwoud, Wereldnatuurfonds, e.d. 
- Stimuleren van samen rijden en minder auto gebruik. 
- Zonnepanelen op het dak van de JK 
- Nieuwe energiezuinige verwarming in de Jk aanschaffen 
- Oud plan maar toch: verlaagd plafond in de JK 
- Andere ruimte in koude periode of totaal afstoten JK 
- Energie: groene stroom en groen gas 

 
 
De volgende bijeenkomst is: DINSDAG 16 MEI OM 19.00 UUR JK VENLO 


