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1. Voorwoord  
 

Dit is het eerste jaarverslag van FAIR Venlo. En het is ook nog niet van een compleet jaar. Want per 1 
maart 2015 is FAIR Venlo ontstaan door een fusie van Stichting FAIRliefd en het Mondiaal Platform 
Venlo. Het eerste jaar waarin daadwerkelijk de krachten zijn gebundeld.  
Het is een jaar geweest waarin veel nieuwe dingen (bestuur, Raad van Toezicht, website) 
gerealiseerd moesten worden. Hierdoor zijn we minder toegekomen aan activiteiten wat betreft de 
lopende doelen van de stichting. Hoewel?  
Bij het maken van dit jaarverslag, toen naar alle zaken werd teruggekeken, bleken behoorlijk wat 
activiteiten in 2015 georganiseerd te zijn. 
 
Al het werk van FAIR Venlo is vrijwilligerswerk. Dat is enerzijds de kracht van de organisatie, 
anderzijds komen de werkzaamheden daardoor ook wel eens in het nauw. Wat blijft is de overtuiging 
dat het realiseren van onze doelstellingen veel “lange adem” en doorzettingsvermogen vraagt. 
Tegelijkertijd is dat het aantrekkelijke van deze beweging.  
 
Graag willen we iedereen bedanken die in 2015 heeft meegewerkt aan het realiseren van de doelen 
van FAIR Venlo.  Dat geldt voor zowel de mensen die vanuit een organisatie (gemeente, Fontys ) in 
FAIR Venlo betrokken waren als voor de participerende burgers. Mogen we rekenen op uw 
medewerking voor 2016 en verdere jaren? 
 
Namens de Raad van Toezicht en het bestuur van FAIR Venlo, 
 
 
Maaike van Strijp, voorzitter bestuur.  
Arno van Remortel, voorzitter Raad van Toezicht.  
 
 
Indien u contact wilt opnemen met FAIR Venlo, kan dat door het zenden van een mail naar FAIR 
Venlo,  
 
info@fairvenlo.nl 
www.fairvenlo.nl  
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2. Visie en missie  
 

FAIR Venlo werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

Internationale verbondenheid tussen mensen en culturen 

Eerlijke wereldhandel 

Verduurzaming van de wereld. 

 

FAIR Venlo zet zich in voor de promotie en realisering van de Global Goals. 

Speerpunten liggen bij: eerlijke wereldhandel, een duurzaam milieu, goed onderwijs voor iedereen 

en gelijke rechten en kansen voor iedereen. FAIR Venlo staat voor bouwen aan eerlijke handel en 

verduurzaming van de samenleving.  

FAIR Venlo wil een beweging zijn die organisaties stimuleert en prikkelt om de Global Goals te 

omarmen en te integreren in het eigen organisatiebeleid. FAIR Venlo is een netwerkorganisatie. Doel 

is om zoveel mogelijk organisaties drager te laten worden van een of meerdere Global Goals. 

FAIR Venlo wil bevorderen dat de Global Goals vertaald worden in haalbare doelen die aansluiten bij 

bestaande activiteiten van organisaties.  

De doelstellingen van FAIR Venlo sluiten nauw aan bij de uitgangspunten m.b.t. cradle 2 cradle en 

duurzaamheid in de strategische visie van de gemeente Venlo.  

In haar ‘strategische visie 2030’ spreekt de gemeente Venlo een aantal ambities uit op het gebied 

van intermenselijke relaties & internationale verhoudingen,  Cradle 2 cradle en verduurzaming. FAIR 

Venlo juicht dat toe. 

Gemeente Venlo is onder andere door de inspanningen van FAIRliefd, de voorloper van FAIR Venlo, 

een gemeente die de titel ‘Venlo Fairtrade Gemeente’ mag voeren.  De titel is in de wacht gesleept 

op 31-10-2013. Deze titel is in 2014 geprolongeerd.  
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3. Doelen 
FAIR Venlo streeft vanuit haar visie en missie doelen na.  

 Venlo blijft fairtrade gemeente 

 Onderwijs is betrokken 

 FAIR Venlo onderhoudt MVO-netwerk.  

FAIR Venlo heeft hiervoor drie vaste werkgroepen. 

In lijn met haar visie en missie zijn er voor de drie werkgroepen doelen bepaald voor 2015.  

Daarnaast functioneren er diverse werkgroepen voor een korte of langere termijn, afhankelijk van 

doel en activiteit. 

Om haar doelen te bereiken heeft FAIR Venlo een organisatiestructuur opgezet.  

4.  Organisatiestructuur 
FAIR Venlo heeft een platte organisatiestructuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang 

en de uitvoering van de diverse programma’s. Om dat te realiseren is een aantal werkgroepen 

geformeerd die ieder een onderdeel van het programma vertalen in een activiteitenplan en zorg 

dragen voor de uitvoering. De werkgroepen functioneren onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur. 

De Raad van Toezicht heeft vooral een klankbordfunctie, een netwerkfunctie en een 

toezichthoudende rol op de werkzaamheden van het bestuur. De Raad van Toezicht vergadert 4 x per 

jaar, het bestuur vergadert bijna elke maand.  
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4.1 Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2015 
 

Bestuur anno 2015: 

Mevr. M. (Maaike) van Strijp, voorzitter  

Dhr. H.(Huub) Brouwers, penningmeester 

Mevr. M.(Monique) Wijnen, secretaris 

Dhr. J. (Joop) Karremans 

Dhr. M.(Maarten) Willemse  

 

4.2 Samenstelling Raad van Toezicht 
FAIR Venlo heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit:  

Dhr. A. (Arno) van Remortel (voorzitter) 

Dhr. G.(Geert) Benders (supermarkten Venlo) 

Dhr.D.(Dick) Thesingh (zelfstandig adviseur C2C) 

Dhr.P.(Piet) Linders (stichting Groenewold) 

Mevr J. (Janske) Hermkens (Fontys Hogeschool). In 2015 is mevrouw Hermkens wegens 

bevallingsverlof vervangen door dhr. J. Hinssen. 

 

4.3 Samenwerking met andere organisaties  
FAIR Venlo kan het niet alleen. Vandaar dat FAIR Venlo kiest voor samenwerking met collega-

organisaties die zich inzetten voor vergelijkbare doelen. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm 

van netwerken. Bij de organisatie van activiteiten wordt onder meer samengewerkt met Mercato 

Mundial, Even bestaat niet, VenloPartners, de Vastenactie, de Wereldwinkel, het Groenewold, COS 

Limburg, Zomerparkfeest, Kunstencentrum en bibliotheek, het Wereldpaviljoen en diverse 

onderwijsorganisaties.  

Telkens wanneer er een activiteit georganiseerd wordt, wordt bekeken wie en welke organisatie een 

bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van de activiteit.  

Deze “vloeiende” samenwerking levert meer op dan slechts een formele overlegstructuur, zo is onze 

ervaring. 
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5. Resultaten 
Door de tijd heen worden er resultaten bereikt. Daarover leest u in dit hoofdstuk en in Bijlage 1: 

Wapenfeiten en resultaten. 

Onderwijs is betrokken: 
 

We hebben initiatieven genomen om de Global Goals onder de aandacht te brengen in het primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO .  
 

 Primair Onderwijs 
Op basisscholen in Venlo hebben wij in groepen 6-7-8 uitvoering gegeven aan projecten die 
betrekking hadden op inleving in het leven van kinderen  in West-Afrika en in Nicaragua. Een 
project bestond uit een voorbereidingsles door de eigen leerkracht, 2 gastlessen door 
iemand van FAIR Venlo, extra opdrachten tussen de lessen of na gastlessen door de eigen 
leerkracht. FAIR Venlo heeft dit als totaalpakket ontwikkeld. In totaal hebben we in 42 
groepen les gegeven (met 25 a 30 leerlingen) verdeeld over 17 scholen. De evaluaties van de 
lessen door kinderen en leerkrachten zijn erg positief. De lessen over Nicaragua zijn in een 
aantal gevallen vervolgd door een bezoek aan het wereldpaviljoen, waar nauw mee samen 
gewerkt wordt.  
 

 MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn 
Bij MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn  werd wederom de jaarlijkse Sinterkerstactie 
gehouden, waarbij de studenten op allerlei creatieve manieren geld inzamelen voor het 
project  Bendula in Gambia. Bendula is een project voor kinderen met een handicap. De 
kinderen komen naar activiteiten en worden ook thuis bezocht. Er wordt ondersteuning 
geboden in hun ontwikkeling. Bendula is opgezet door studenten en docenten van 
GOWelzijn  in nauwe samenwerking met de stichting Go for Africa. 
 
Dit schooljaar zijn ook weer 3 studenten van GO als stagiaire naar Gambia geweest. Zij zijn 3 
maanden onderweg en ter plekke geweest om Bendula te ondersteunen. Op school werden 
ze degelijk voorbereid op deze onderneming. 

 

 Fontys 
Op 21 mei 2015 was er op Fontys een Fairtrade Conferentie. Fontys is uitgeroepen tot 

Fairtrade University. Het was een dag vol verhalen en workshops waarom het belangrijk is 

voor Fontys om de Fairtrade-titel te behalen. Deze dag ontving Hans Nederlof (als lid van 

college van bestuur bij Fontys Hogescholen) de Fairtrade Hogeschool Plaquette, uit handen 

van Fenny Eshuis van Max Havelaar. 

 
In het kader van deze benoeming onderneemt Fontys allerlei activiteiten om deze titel waar 
te maken. Er worden door studenten fairtrade mini-ondernemingen opgezet. Er zijn lessen in 
duurzaamheid. Studenten van Fontys verlenen hand-en spandiensten tijdens het 
wereldfilmfestival. Er is een werkgroep duurzaamheid waarin studenten én docenten elkaar 
stimuleren om op dit vlak een en ander te ondernemen.  

 

Venlo blijft fairtrade gemeente en FAIR Venlo onderhoudt MVO-netwerk 
 
In het najaar 2014 heeft Venlo de titel Fairtrade Gemeente geprolongeerd. Deze eervolle titel geeft 

aan dat de plaatselijke gemeenschap fairtrade belangrijk vindt en zich daar enorm voor inzet. De 
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campagne beloont lokale overheden, bedrijven, winkels en maatschappelijke organisaties voor hun 

inspanningen voor fairtrade. Deze 3de prolongatie is gepaard gegaan met aandacht in de pers maar 

zonder festiviteiten omdat we kiezen voor grote aandacht tijdens het lustrum van 5 jaar. 

We hebben de Fairtrade gedachte onder de aandacht gebracht in de regio.  

De EerlijkWinkelen route Venlo is in 2015 uitgebreid met nieuwe winkels. 

Deze route wijst winkelend publiek de weg langs bijzondere winkels, speciaalzaken en 

horecagelegenheden met een eerlijk(er) aanbod. Dat kunnen fairtrade, biologische, tweedehands of 

anderszins duurzame producten zijn, waaronder regionale. Het zijn producten die bijdragen aan een 

betere wereld.  

Speciale activiteiten: 
 
In 2015 organiseerden we in januari, dus buiten het bestek van dit jaarverslag, het Wereldfilmfestival 
met het thema  ‘Ubuntu- ik ben omdat jij bent, ik kan niet zijn zonder de ander’.  
We hebben nauw samengewerkt met Filmtheater de Nieuwe Scene, Kunstencentrum, de bibliotheek 
en winkel Opmerkelijk.  
 
Twee maal per jaar nemen we deel aan een regionaal overleg van alle Fairtrade-platforms in Noord 
Limburg om te bespreken wat gezamenlijk opgepakt kan worden en om elkaar te informeren en te 
inspireren.  
 
 In Venlo waren 10 en 11 oktober de Venlo Spelen georganiseerd. Kinderen bouwden hier een fort 

van afval. FAIR Venlo verzorgde een C2C workshop over hoe afval weer grondstof voor een nieuw 

product kon zijn, zoals T-shirts, die gordijnen werden, of drankpakken die een nieuw leven als 

vogelhuisje kregen. Wereldwinkel Venlo sponsorde met fairtrade prijsjes. 

 
Op 19 november 2015 was filosoof Hans Achterhuis in Venlo op uitnodiging van FAIR Venlo. In een 
volle zaal bij Koops Boekhandel ging Frans Pollux in gesprek met Achterhuis over zijn boek "De utopie 
van de vrije markt". Het thema vrije markt en de invloed daarvan op diverse terreinen zoals 
economie, politiek, godsdiensten en het alledaagse leven leidde tot een levendige discussie tussen 
Achterhuis en de aanwezigen 
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Bijlage 1: Wapenfeiten en resultaten 
 

De volgende informatie was te vinden op de website www.fairtradegemeenten.nl. Het betreft 

activiteiten die aansluiten bij de doelstellingen van FAIR Venlo. 

Niet allemaal georganiseerd door FAIR Venlo zelf, maar wel allemaal vermeld op de nieuwssectie van 

de Venlo-pagina op www.fairtradegemeenten.nl, vonden we (in anti-chronologische volgorde, dus 

we beginnen aan het eind van het jaar): 

Fairtrade Kerstpakket met MVO-tintje 

Dit bericht werd geplaatst op 29-12-2015. BCO Onderwijsadvies koos in 2015 voor haar medewerkers 

een kerstpakket met als pronkstuk een aardewerk schaal uit Tunesië, fairtrade vervaardigd. Het 

betrof een kerstpakket van Wereldwinkel Venlo, en het inpakken werd uitstekend verzorgd door de 

WAA groep Venlo, een (WSW-)instelling die werk geeft aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Bioscoopreclame voor fairtrade-producten 

Dit bericht werd geplaatst op 26-12-2015. Rond de gehele kersttijd, werden bezoekers van bioscoop 

CityCinema bekend gemaakt met de laatste aanbiedingen van de Wereldwinkel. Voorafgaand aan de 

films werd een reclamefilmpje van Wereldwinkel Venlo vertoond. Het filmpje was ook te vinden op 

de website van de Wereldwinkel. 

Kerstmarkt 2015 in Vierssen 
Dit bericht werd geplaatst op 25-12-2015. In het Duitse Vierssen was er wederom een samenwerking 
tussen de Wereldwinkel en studenten aan de Fontys Hogeschool, beide uit Venlo. Fontys studenten 
verkochten Doppers en Tony's van Wereldwinkel Venlo op de kerstmarkt in Vierssen. 
 
Kerstmarkt 2015 in Blerick 
Dit bericht werd geplaatst op 14-12-2015. Kerstmis was ook dit jaar voor Wereldwinkel Venlo een 
aanleiding voor een kraampje. In het weekend van 12 en 13 december gaf Wereldwinkel Venlo acte 
de présence op de sfeervolle kerstmarkt in Blerick. 

Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs wordt uitgereikt 

Dit bericht werd geplaatst op 09-12-2015. Tijdens de ondernemersavond voor het Venlose 

bedrijfsleven op 8 december 2015 werd de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs uitgereikt. 

Drie ondernemers zijn genomineerd. Door jaarlijks een drietal ondernemers (de genomineerden) 

extra onder de aandacht te brengen bij het groot-Venlose publiek, stimuleert de LvdG prijs het 

ondernemersklimaat. Daarbij zetten zij bedrijven ook aan tot Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Fair Venlo heeft de organiserende werkgroep van de Lodewijk van de Grintenprijs 

mogen adviseren over duurzaamheidscriteria. 

Actie rond "Eerlijke kerstboom" 

Dit bericht werd geplaatst op 05-12-2015. Van 16 november tot 4 december 2015 liep de actie 'Win 

een kerstboom vol met fairtrade kerstversiering', een manier om fairtrade tijdens de kerst onder de 

aandacht te brengen. Bij besteding van € 10,- in de winkel ontving de klant een kerstlootje. Wie dit 

lootje ingevuld inleverde in de wereldwinkel maakte kans op de prijs: een eerlijke en mooie 

kerstboom. De uitreiking van de prijs leidde tot een mooi fotomomentje, voor op de website van de 

Wereldwinkel. 
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Groene Lintje voor Joop Karremans 

Dit bericht werd geplaatst op 28-11-2015. Als compliment voor "groene" initiatieven reikt GroenLinks 

op gezette tijden een Groen Lintje uit. Dit jaar ging deze eer naar Joop Karremans, actief op het 

gebied van duurzaamheid en eerlijke handel. Op 27 november 2015 werd bekend dat hij de winnaar 

was van het Groene Lintje in de categorie "burgerinitiatieven". Bij de huldiging nam Karremans de 

gelegenheid te baat om collega's bij Fontys, FAIR Venlo en de Wereldwinkel te bedanken. 

Antoniusmarkt 2015 

Dit bericht werd geplaatst op 23-11-2015. Op zondag 22 november was de Wereldwinkel aanwezig 

op de Antoniusmarkt in Blerick. Rond en op de Antoniusmarkt stonden verschillende stands en 

stalletjes opgesteld. Wereldwinkel Venlo bracht fairtrade-producten onder de aandacht. 

Hans Achterhuis houdt lezing in Venlo 

Dit bericht werd geplaatst op 20-11-2015. Op 19 november 2015 was filosoof Hans Achterhuis in 

Venlo op uitnodiging van FAIR Venlo. In een volle zaal bij Koops Boekhandel ging Frans Pollux in 

gesprek met Achterhuis over zijn boek "De utopie van de vrije markt". Het thema vrije markt en de 

invloed daarvan op diverse terreinen zoals economie, politiek, godsdiensten en het alledaagse leven 

leidde tot een levendige discussie tussen Achterhuis en de aanwezigen. 

Fairtrade Week 2015 najaarseditie 

Dit bericht werd geplaatst op 11-11-2015. Van 24 oktober tot en met 1 november vond de 

najaarseditie van de Fair Trade Week plaats. Op 1 november, de laatste dag van de Fairtradeweek, 

stond de Wereldwinkel op de Parfumbeurs in Blerick. Daar presenteerde ze fairtrade sieraden, 

tassen, en hamam-artikelen. Deze Fairtrade Week was de aanleiding voor tal van initiatieven in heel 

Nederland. We noemen: 

- De verspreiding van een huis-aan-huis-folder over fairtrade, boordevol aanbiedingen. 

- Aandacht in radiocommercials, redactionele artikelen in dag- en weekbladen. 

- De lancering van een babymodule. Trotse ouders konden hier een foto van hun baby uploaden, de 

vraag beantwoorden: "Welk product zie jij graag fairtrade geproduceerd en waarom?" en dan kans 

maken op een Wereldwinkel Kraammand. 

Venlo Spelen op de Dag van de Duurzaamheid 

Dit bericht werd geplaatst op 12-10-2015. In Venlo waren 10 en 11 oktober de Venlo Spelen 

georganiseerd. Kinderen bouwden hier een fort van afval. FAIR Venlo verzorgde een C2C workshop 

over hoe afval weer grondstof voor een nieuw product kon zijn, zoals T-shirts, die gordijnen werden, 

of drankpakken die een nieuw leven als vogelhuisje kregen. Wereldwinkel Venlo sponsorde met 

fairtrade prijsjes. 

Marcato Mondial 2015 

Dit bericht werd geplaatst op 14-09-2015. Op Marcato Mondial mochten de Wereldwinkel en FAIR 

Venlo natuurlijk niet ontbreken. Ook dit jaar waren ze er, 13 september 2015, om eerlijke handel en 

duurzaamheid te promoten: FAIR Venlo (de opvolger en fusie van het Mondiaal Platform en 

FAIRliefd) en Wereldwinkel Venlo. 
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Schinkemert 2015 met SNS Wereldwinkelkraam 

Dit bericht werd geplaatst op 21-08-2015. 19 en 20 augustus 2015 was er Schinkemert. Wereldwinkel 

Venlo was aanwezig met fairtrade producten. Deze keer, net als de twee jaren daarvoor, met een 

kraam waarin de krachten gebundeld waren met SNS Bank. 

Fairtrade Conferentie bij Fontys Hogescholen Venlo 

Dit bericht werd geplaatst op 22-05-2015. Op 21 mei 2015 was er op Fontys een Fairtrade 

Conferentie. Een dag vol verhalen waarom het belangrijk is voor Fontys om de Fairtrade-titel te 

behalen. Deze dag ontving Hans Nederlof (als lid van college van bestuur bij Fontys Hogescholen) de 

Fairtrade Hogeschool Plaquette, uit handen van Fenny Eshuis van Max Havelaar. 

Wereldwinkel Venlo was aanwezig op de markt samen met onder andere FAIR Venlo, het 

Wereldpaviljoen uit Steijl, de Fairtrade Gemeente campagne, Transfair (de Duitse Max Havelaar) en 

Nederlandse en Duitse fairtrade importeurs. 

FAIR Venlo doet ideeën op tijdens sessie GaveDingenDoen 

Dit bericht werd geplaatst op 26-03-2015. Fairliefd en Mondiaal Platform Venlo gaan verder onder de 

naam FAIR Venlo. De voornaamste reden hiervan is dat de doelstellingen zodanig met elkaar 

verweven zijn dat voortzetting van de activiteiten onder één naam naar buiten toe gewoon 

duidelijker is. Om een vliegende start te maken heeft FAIR Venlo op 25 maart 2015 een sessie 

GaveDingenDoen bijgewoond in de Bibliotheek Venlo. Een twintigtal creatievelingen zijn aan de slag 

gegaan met het vraagstuk hoe we jongeren in Groot Venlo meer en beter betrekken bij 

duurzaamheid en internationale verbondenheid. De tientallen tips en ideeën die dit opleverde 

dragen bij aan de Fair View in Venlo. 

Nicaragua-bijeenkomst Jongerenkerk 

Dit bericht werd geplaatst op 11-03-2015. De Jongerenkerk organiseerde in samenwerking met de 

Gennepse stichting GESP een Nicaragua-bijeenkomst met lezing en muziek. Wereldwinkel Venlo 

leverde met haar kraam fairtrade inbreng. Een mooi initiatief om bezoekers ervan te doordringen dat 

de wereld groter is. 

Kick-off bijeenkomst FAIR Venlo 

Dit bericht werd geplaatst op 01-03-2015. FAIR Venlo is een fusie van Mondiaal Platform Venlo en 

FAIRliefd. De kick off van de nieuwe stichting vindt plaats op 28 februari 2015 bij het Wereldpaviljoen 

in Steyl. Per 1 maart 2015 is de nieuwe stichting een feit. Het doel van de bijeenkomst op 28 februari 

is, naast elkaar leren kennen en een gezellig samenzijn met koffie, vlaai en lunch,  brainstormen over 

de nieuwe organisatie. De brainstorm vindt plaats volgens de methodiek "Wereldcafé" 
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Bijlage 2: Balans en resultaten rekening maart t/m december 2015 
 

  Fair Venlo 
mrt-dec 2015  

  MPV 
2014-feb '15  

  Venlo Fairliefd 
2014-feb '15  

      

            
Inkomsten:            
Subsidie  €                   -    €           3.000    €                    -  

Rente  €              376    €               738    €                    -  

Bijdrage scholen  €              270    €                    -    €                    -  

Giften  €                  -    €                    -    €               250  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Totaal inkomsten  €              646    €            3.738    €               250  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Uitgaven:            
Educatie:            
Vergoeding lesuren  €            3.300    €            8.769    €                    -  

Educatie materialen  €               548    €               868    €                    -  

Kantoor benodigdheden  €                  -    €                    -    €                    -  

Diversen  €               213    €               513    €                    -  

Totaal  €            4.061    €          10.150    €                    -  

Fair Trade/MVO:            
Fair Trade Gemeente  €                   -    €                    -    €                    -  

Eerlijk Winkelen Route  €                   -    €                    -    €                    -  

Maatsch.Verantw.Ondernemen  €                   -    €                    -    €               380  

Netwerk activiteiten  €                  -    €                    -    €                   -  

Totaal  €                   -    €                    -    €               380  

Overige activiteiten:            
Culturele activiteiten  €                   -    €            1.140    €                    -  

Evenementen  €                   -    €                    -    €                    -  

Overige projecten  €                   -    €            3,767    €                    -  

Totaal  €                   -    €            4.907    €                    -  

Kosten Organisatie:            
Secretariaat en vergaderkosten  €            1.743    €               165    €                    -  

Kosten voor vrijwilligers  €               647    €               388    €                    -  

Diversen  €               163    €               382    €               237  

Totaal  €            2.554    €               935    €               237  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Totaal uitgaven  €            6.615    €           15.992    €               617  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Saldo Inkomsten en Uitgaven  €           5.969-   €          12.254-   €               367- 

            
Liq. middelen einde jaar/februari  €          48.599    €           42.561    €           12.365  

Nagek. posten per 31 dec/28 feb  €              520-   €               252-   €                 91  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Vermogen per 31 dec/28 feb  €          49.119    €           42.813    €           12.274  

Vermogen per 1 maart/januari  €          55.087    €           55.067    €           12.641  

    ---------------      ---------------      ---------------  

Afname/Toename  €           5.969-   €          12.254-   €               367- 
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Toelichting financieel overzicht maart t/m december 2015 
 

Algemeen 

Dit is het eerste financiële overzicht van Fair Venlo. Fair Venlo is ontstaan uit de fusie van stichting 

Venlo Fairliefd en stichting Mondiaal Platform Venlo per 1 maart 2015. Hierdoor loopt het financiële 

overzicht van 2015 voor Fair Venlo van maart tot en met december 2015, ofwel 10 maanden. Ter 

vergelijking zijn toegevoegd  de financiële overzichten  van 2014 voor Fairliefd en Mondiaal Platform 

van januari 2014 tot en met februari 2015, ofwel 14 maanden, een looptijdsverschil van 40%. 

Inkomsten 

De totale inkomsten in 2015 waren € 650 tegenover € 4.000 in 2014. 

Fair Venlo kan momenteel niet rekenen op periodieke subsidies van Gemeente Venlo of andere 

instellingen, zoals in het verleden. Hierdoor heeft Fair Venlo geen vaste inkomsten en is afhankelijk 

van het aanwezige vermogen en of eventuele (éénmalige) subsidies en giften. 

Dit is de reden dat Fair Venlo vanaf schooljaar 2015/2016 per gegeven les € 15 vraagt aan de scholen, 

terwijl hiervóór de lessen gratis waren. In totaal heeft dit € 270 opgeleverd.  

In 2015 waren er geen subsidies of giften, in 2014 was dit € 3.250.  

De rente ontvangen op vermogen was € 376 in 2015, een halvering ten opzicht van 2014. Dit komt 

met name door het lagere rente percentage in 2015.  

 

Uitgaven 

De totale uitgaven van maart 2015 tot en met december 2015 bedroegen €  6.600. Dit is € 10.000 

minder dan de uitgaven in januari 2014 tot en met februari 2015. 

Aan educatie is € 4.000 uitgegeven. Dit is € 6.000 minder dan in 2014, deels veroorzaakt door het 

verschil in maanden en de rest door een daling van het aantal lessen met ongeveer 35%. 

Van het vermogen is € 25.000 geoormerkt voor educatie voor 3 schooljaren, beginnend bij schooljaar 

2014/2015. Hiervan is eind 2015 nog € 20.000 over. 

Er zijn geen kosten gemaakt voor andere activiteiten in 2015, in  2014 nog € 5.000.  

Dit komt deels, doordat het Wereld Film Festival in januari 2015 plaatsvond, waardoor alle kosten in 

2014 vallen voor culturele activiteiten, welke anders  gelijk verdeeld zouden zijn over de jaren.  

Daarnaast is in 2014 nog € 3.500 uitgegeven aan  kleinschalige projecten door het Mondiaal 

Platform, welke zijn stopgezet als gevolg van de afwezigheid van subsidies. 

De organisatorische kosten van Fair Venlo zijn € 1.500 hoger. Dit verschil komt door de notaris kosten 

van de fusie.   

De maximum € 1.500 aan  vrijwilligers vergoeding is betaald aan één vrijwilliger, als dank voor haar 

inzet bij de lessen en € 390 is gereserveerd voor komend jaar. Deze kosten zijn belast bij educatie.  

Vermogen 

Het start vermogen van Fair Venlo op 1 maart 2015 is gelijk aan € 55.087, ofwel het eind vermogen 

van Venlo Fairliefd € 12.274 en Mondiaal Platform Venlo € 42.813 op 28 februari 2015.  

December 2015 was het vermogen € 49.119, waarvan ruim € 47.000 op een spaarrekening staat. 

Kascontrole 

De controle en goedkeuring is gedaan door de Raad van Toezicht, conform de statuten. 


