WERKGROEP FAIRTRADE
JONGERENKERK VENLO
VERSLAG 7e bijeenkomst Werkgroep Fairtrade d.d. donderdag 12 april 2018.
AANWEZIG: Harry van der Schoor (Joriskerk) Hermann, Hans, Gerard, Leo, Max en Hub
1:
Woord van welkom
Hub heet ieder welkom
2:
Verslag 22 november 2017
Het verslag is tevens grotendeels de agenda.
Verbruik Jongerenkerk.
Stroom: 3625 kwh
Gas: 7103 kubieke meter
Kosten: 6.066,00 euro.
Harry van der Schoor zet daar het verbruik van ’t Nieuwe Baken en de Joriskerk naast. Opgeteld
komen we op hetzelfde uit.
Hij kijkt nog om eens te zien wat de vermindering was na het aanbrengen van de voorzet ramen. Dat
geeft het overzicht niet aan.
Zonnepanelen:
Harry geeft aan dat op het Nieuwe Baken wel een plat dak zit maar als je er zonnepanelen oplegt en
je moet repareren dan heb je meteen een nieuw probleem.
Anderzijds geeft hij ook aan dat in de Joriskerk op dit moment de prioriteit ligt bij nieuwe
geluidsinstallatie en verlichting.
De postcoderoos
Jammer dat we niet kunnen aansluiten bij de Bantuin. Kijken of er andere mogelijkheden zijn.
Misschien straks met de nieuwe plannen van het Arsenaalgebied en de nieuwe parkeergarage in
2022. Misschien dat we daar met zonnepanelen iets kunnen. Hans geeft aan dat het het beste is als
je het zelf doet dan heb je meteen de verdiensten ervan. Harry en wij vanuit de Jongerenkerk denken
dat je voor zo’n plan ook wel de nodige steun van de gemeenschap krijgt.
De Jongerenkerk heeft zo’n 14 panelen nodig voor de Joriskerk en ’t Nieuwe Baken geldt ongeveer
eenzelfde aantal.
We houden het in de gaten.
Andere zaken:
Voorzetramen in de Jongerenkerk is op dit moment even naar achteren geschoven v.w. de kosten.
Misschien dat bij de ontwikkeling van het Arsenaalgebied en samenwerking met derden weer nieuw
perspectief biedt.
Dat geldt ook voor de verduistering waar we wel nog volop mee bezig zijn maar vaak ook qua kosten
daar een probleem ervaren.
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Buiten houden van de kou
Wat we wel zouden kunnen doen, daar moeten we eens over nadenken is de grote deuren en de
ingang zo aanpassen dat de kou buiten gehouden kan worden. In het trappenhuis hadden jan
Lammerse en Noud een scherm gemaakt dat geplaatst werd bij de tweede trap en daarmee de kou
boven gehouden werd.
We moeten het dus zoeken in de kleine eenvoudige aanpassingen welke ook niet direct veel kosten
met zich meebrengen. Zoals bijv. iets maken bij de grote deuren en de ingang.
Fairtrade predicaat
Hub geeft aan dat Joop Karremans onlangs aangaf dat we als Jk het predicaat Fairtrade zouden
kunnen krijgen. We voldoen aan de voorwaarden.
Predicaat ‘groene kerk’.
We hebben het ook gehad over ‘groene kerk’ .
Hub zal dat even uitzoeken en rondmailen.
Ik heb de site bekeken en de nodige gegevens ingevuld. Ik wacht hun reactie af.
Hub zal dat ook met Joop Karremans bespreken.
Voortgang:
We kijken wat we kunnen doen op allerlei gebied. Soms gaan andere dingen voor zoals ook bij de
Joriskerk waar je keuzes moet maken.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en wachten ook de ontwikkelingen rond het
Arsenaalgebied af.
Volgende vergadering
DONDERDAG 27 SEPTEMBER OM 19.30 UUR IN DE JONGERENKERK
Afsluiting
Hub dankt voor de inbreng.
Verslag,
Hub van den Bosch
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