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1. Voorwoord  
 

Dit is het eerste jaarverslag van FAIR Venlo van een volledig jaar. Het is het verslag van januari tot en 
met december 2016. Bij het maken van dit jaarverslag werd teruggekeken op een jaar waarin 
behoorlijk wat activiteiten zijn georganiseerd. 
 
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 2016 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 2017 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 2015 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 2016.  

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.  

 

 

 

  

  

Raad van Toezicht 

Bestuur

Werkgroepen: 

onderwijs, fairtrade gemeente, 
maatschappelijk verantwoord 

ondernemen,

evenmenten en wereldfilmfestival 
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4.1 Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2016 
 

Bestuur anno 2016: 

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.  

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 in anti-

chronologische volgorde. 

Voorzitter FAIR Venlo beloond met Groene Lintje  

In december 2016 werd bekend: onze voorzitter is de winnaar van het Groene Lintje 2016 geworden! 

Het Groene Lintje is een initiatief van GroenLinks dat bedoeld is als compliment voor wie zich inzet 

voor duurzame en groene doelen. Voorzitter Maaike van Strijp wordt onderscheiden omdat ze achter 

de schermen actief is op allerhande ‘groene’ thema’s. ‘Ze is onder andere voorzitter van FAIR Venlo, 

geeft cursussen en schrijft in de wijkkrant van Venlo Binnenstad interessante bijdragen over natuur 

in de stad’, schrijft GroenLinks over de winnaar.  

De andere genomineerden waren de Zwerfvuilopruimploeg van het DAC (Dagactiviteitencentrum/ 

Zelfregiecentra NL) en Michel Weijers. De prijs werd uitgereikt op 18 november 2016 in 

Beleefboerderij Wielewaal in Venlo.  

Bron: https://venlo.groenlinks.nl/nieuws/groene-lintje-2016-naar-maaike-van-strijp  

Fairtrade in Jongerenkerk  

Zondag 27 november 2016 vond in de Jongerenkerk een bijzondere viering plaats. Er was aandacht 

voor eerlijke handel. In deze adventtijd stond men vooral stil bij eerlijke suiker en het lot van de 

suikerrietkappers in El Salvador. Jongerenkerk Venlo en Wereldwinkel Venlo zagen een mooie 

gelegenheid om samen te werken, en daarom stond Wereldwinkel Venlo na afloop van de mis met 

een kraampje vol fairtrade producten.  

Het zou dus al een viering worden, niet als alle andere. Als klap op de vuurpijl was er nog een 

verrassing. Niemand minder dan Sinterklaas had tijd gevonden om bij deze mis aanwezig te zijn en 

enkele gedenkwaardige woorden te spreken over internationale solidariteit.  

Na de viering vond menigeen de weg naar de kraam van de Wereldwinkel.  

FAIR Venlo presenteert zich in gemeenteraad 

De gemeenteraad van Venlo kreeg op 9 november 2016 een presentatie in haar Beeldvormende 

Vergadering, waarin FAIR Venlo zich voorstelde. Namens de Raad van Toezicht leidde Arno van 

Remortel het verhaal in, waarna voorzitter Maaike van Strijp en bestuurslid Joop Karremans het 

stokje overnamen. 

In het verhaal werd duidelijk: FAIR Venlo zet internationale verbondenheid tussen mensen en 

culturen op de kaart. De slogan “Met het oog op de wereld” spreekt wat dat betreft boekdelen. De 

andere twee pijlers: eerlijke wereldhandel en verduurzaming van de wereld, vloeien hier logisch uit 

voort. 

Arno van Remortel sloot af: we hopen dat we een goed beeld hebben kunnen geven van waar FAIR 

Venlo voor staat en dat u ons weet te vinden, net als wij u kunnen vinden, in ons gezamenlijke 

streven naar een fair Venlo. 

Bestuur FAIR Venlo feliciteert "Beej Benders" 

Het bestuur van FAIR Venlo feliciteert Geert Benders met de opening van vers-concept "Beej 

Benders". Een nieuwe winkel met duurzame handel hoog in het vaandel. 



 

 
7 

Bij de opening van "Beej Benders" 17 november 2016 wensten bestuursleden Maaike van Strijp en 

Joop Karremans Geert veel succes, Erfolg en navolging toe met het nieuwe aansprekende concept. 

FAIR Venlo op Marcato Mondial 

Op zondag 11 september 2016 was er een multiculturele markt in Blerick. Een uitgelezen 

mogelijkheid voor FAIR Venlo om zich te laten zien. 

Marcato Mondial noemt zichzelf een “multiculturele overstroming”. Ze wil verschillende culturen 

met elkaar laten samensmelten en mensen van alle leeftijden, uit alle delen van de gemeente Venlo, 

met alle mogelijke culturele achtergronden, de kans bieden om zichzelf te presenteren en elkaar te 

ontmoeten. Op de markt was van alles te beleven. Het programma bracht onder andere muziek van 

Afrosession Extravaganza, Den Ambrassband, Power the the Pipo en Jaune Toujours, en bezoekers 

konden een kijkje nemen op de goede-doelenlaan en bij 3D Painting. FAIR Venlo stond naast de 

stand van Wereldwinkel Venlo, met informatie over haar activiteiten Fairtrade Campagne en Eerlijk 

Winkelen Route. 

Fair Fashion Venlo 

Op zaterdag 4 juni 2016 vond bij het Kunstencentrum in Venlo de textielmanifestatie Fair Fashion 

Venlo plaats. Met dit evenement vestigden de organisatoren FAIR Venlo, Kunstencentrum, en 

College Den Hulster de aandacht op het belang van eerlijke productie en duurzaam gebruik van 

textiel en kleding. 

Venlose winkels die gebruikte kleding verkopen, zorgden samen voor een levendige markt. Ook 

diverse ontwerpers van duurzame kleding en modeartikelen lieten hun talenten zien op de markt. 

Voor kinderen waren er diverse workshops om kennis te maken met de beginselen van eerlijke 

textiel en handel. Hoogtepunt vormden drie modeshows met tientallen modellen die op een echte 

catwalk lieten zien hoe mooi en modern duurzame mode en "tweedehands kleding" zijn. Opvallend 

was het grote aantal kinderen en jongeren die meededen aan de modeshows. 

Het evenement bevestigde wat Jolande Sap tijdens de opening van de manifestatie zei: consumenten 

hebben wel degelijk de macht in handen om er voor te zorgen dat textiel en kleding op een eerlijke 

en duurzame manier geproduceerd, verhandeld en gebruikt worden. 

Wereld Film Festival Venlo op 8, 9 en 10 april 2016 

FAIR Venlo organiseerde het programma van het 4de wereldfilmfestival Venlo op 8-9-10 april. Thema 
was: HUMAN kracht van de mens. Er werd samengewerkt met filmtheater De Nieuwe Scene. Het 
filmfestival werd bezocht door 553 bezoekers waarbij de openingsfilm Human de grootste trekker 
bleek. Voor de opening was een hoofdspreker van zeer jonge leeftijd uitgenodigd die het levende 
voorbeeld is van het thema van dit jaar. De dertienjarige Xavier Friesen is in 2014 het project 
‘Bouwstenen voor Zambia’ gestart waarmee hij zich inzet voor de Linda Blind Farm in Livingstone. 
Tijdens de opening vertelde Xavier, die eerder sprak voor TEDx Venlo, over zijn passie, zijn reizen 
naar Zambia en zijn werk aldaar voor kinderen van de school van de Linda Blind Farm. Zijn motto 
daarbij is een uitspraak van Mandela: ‘Education is the most powerful weapon to change the world’.  

Tijdens het festival vond ook de Limburgse première plaats van de documentaire Change from Within 
van de Limburgse filmmaker Marijn Poels. Marijn zelf was aanwezig zijn tijdens de première op 
zondag en verzorgde een korte inleiding. Zijn documentaire gaat over vier Afrikaanse individuen 
(Kathari) die opstaan om hun lokale gemeenschap te veranderen. 

http://www.bouwstenen-zambia.nl/
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Verder was er veel aandacht in de films voor vluchtelingen en asielzoekers. Documentairemaker Kees 
Vlaanderen was aanwezig tijdens de vertoning van twee documentaires van zijn hand, ‘Het is uw 
land’ en ‘Het uiterste middel’. Ook vluchteling Paul, die een rol speelt in de documentaire,  was 
aanwezig. Deze documentaires gaan in op de positie en behandeling van uitgeprocedeerde 
asielzoekers in Nederland. dilemma’s die erin vertoond worden. 

 

Officiële heropening Wereldwinkel Venlo 

Op zaterdag 09 april werd tijdens het Wereld Filmfestival Venlo de opgeknapte winkel officieel 

heropend. 

Om 12.45 uur begon Fanfaar Trotwaar met een muzikale omlijsting van het evenement. De officiële 

opening werd verricht door wethouder Wim van den Beucken. 

De afsluiting was weer in handen van Fanfaar Trotwaar. Tijdens de heropening werd een verbinding 

gelegd met het Wereld Film Festival Venlo. Wereldwinkel Venlo, Filmtheater De Nieuwe Scene en 

FAIR Venlo waren als organisaties allemaal betrokken. 

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 zijn de lessen voortgezet. Zoals andere jaren hebben wij in groepen 
6-7-8 uitvoering gegeven aan projecten die betrekking hadden op inleving in het leven van 
kinderen  in West-Afrika, India 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. De lessen over Nicaragua zijn in een aantal gevallen vervolgd 
door een bezoek aan het wereldpaviljoen, waar nauw mee samen gewerkt wordt.  

 Samenwerking wereldpaviljoen 
Fair Venlo maakt actief deel uit van de werkgroep educatie van het wereldpaviljoen. In 2016 
heeft deze groep een programma ontwikkeld voor het wereldpaviljoen, geschikt voor de 
groepen 7 en 8 van de basisscholen en de groepen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. 
Nieuwe vrijwilligers zijn getraind om het programma uit te voeren. De eerste try-outs hebben 
plaats gevonden in december 2016. In 2017 zal het programma gaan draaien. 
 

 Voortgezet onderwijs 
Leerlingen van VO Den Hulster zijn nauw betrokken en actief geweest bij het evenement Fair 
Fashion. Zij hebben het affiche ontworpen, zijn bij de modeshows betrokken geweest en 
hebben op de dag zelf bij allerlei activiteiten hand- en spandiensten verleend. 
 

 MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn 
Bij MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn  is een lessencyclus ontwikkeld om studenten 
kennis te laten maken met solidariteit, en het project Bendula in Gambia. Deze lessen vallen 
onder de noemer burgerschap. De lessen werden afgesloten met een challenge om zo geld in 
te zamelen voor het project. Bendula is een project voor kinderen met een handicap. De 
kinderen komen naar activiteiten en worden ook thuis bezocht. Er wordt ondersteuning 
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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 
Om de titel  Fairtrade University te behouden , 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.  
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Bijlage 1: Balans en resultaten rekening 2016  
 

    jan-dec 2016     mrt-dec 2015   

Inkomsten:             

Subsidie    €                         -      €                         -   

Rente    €                    232      €                    376   

Bijdrage scholen    €                    990      €                    270   

Giften    €                         -      €                         -   

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

Totaal inkomsten    €                 1.222      €                    646   

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

Uitgaven:             

Educatie:             

Vergoeding lesuren    €                 4.236      €                 3.300   

Educatie materialen    €                    529      €                    548   

Kantoor benodigdheden    €                      23      €                        -   

Diversen    €                    200      €                    213   

Totaal    €                 4.989      €                 4.061   

Fair Trade/MVO:             

Fair Trade Gemeente    €                         -      €                         -   

Eerlijk Winkelen Route    €                    300      €                         -   

Maatsch.Verantw.Ondernemen    €                        -      €                         -   

Netwerk activiteiten    €                         -      €                         -   

Totaal    €                    300      €                         -   

Overige activiteiten:             

Culturele activiteiten    €                    249      €                         -   

Evenementen    €                    178      €                         -   

Overige projecten    €                         -      €                         -   

Totaal    €                    427      €                         -   

Kosten Organisatie:             

Secretariaat en vergaderkosten    €                    213      €                 1.743   

Kosten voor vrijwilligers    €                    317      €                    647   

Diversen    €                    269      €                    163   

Totaal    €                    799      €                 2.554   

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

Totaal uitgaven    €                 6.515      €                 6.615   

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

Saldo Inkomsten en Uitgaven    €                5.293-     €                5.969-  

             

Liq. middelen einde jaar    €               44,395      €               48.599   

Nagek. posten per 31 december    €                    570      €                   520-  

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

Vermogen per 31 december    €               43.825      €               49.119   

Vermogen per 1 januari/maart    €               49.119      €               55.087   

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

Afname/Toename    €                5.293-     €                5.969-  
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Toelichting financieel overzicht 2016 
 

Algemeen 

2016 is het eerste volledige kalenderjaar van stichting Fair Venlo. Op 1 maart 2015 is de stichting Fair 

Venlo opgericht via de fusie van stichting Venlo Fairliefd en stichting Mondiaal Platform Venlo.  De 

stichting heeft geen financiële afspraken met gemeente Venlo of andere instellingen voor periodieke  

subsidies en draait daardoor hoofdzakelijk op  haar eigen vermogen.  

Inkomsten 

De inkomsten in 2016 waren € 1.200, bijna het dubbele van 2015.  

Dit verschil komt door de bijdrage van de scholen aan de lessen van € 1.000 in 2016 tegenover € 300 

in 2015. 

Daarnaast is ongeveer € 300 aan rente ontvangen op de spaarrekening, € 100 minder dan vorig jaar.  

Uitgaven 

De totale uitgaven in 2016 waren vrijwel gelijk aan 2015 € 6.500. 

Aan educatie is € 5.000 uitgegeven. Dit is gelijk aan 2015, indien we januari en februari 2015 zouden 

meenemen.  Hierdoor blijft er voor volgend  jaar nog € 15.000 gereserveerd voor educatie. Daarna 

vervalt deze reservering. 

Dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, zijn er wel uitgaven geweest voor andere activiteiten: 

 € 300 voor de Eerlijk Winkelen Route in Venlo, 

 € 250 voor het Wereld Film Festival Venlo, 

 € 200 voor de textielmanifestatie Fair Fashion Venlo. 

Alle andere activiteiten waren zonder kosten voor Fair Venlo. 

De organisatorische kosten van Fair Venlo zijn € 800 in 2016, ongeveer € 200 lager dan in 2015, als de 

fusie kosten van € 1.500 in 2015 buiten beschouwing worden gelaten. 

  

Vermogen 

Het vermogen van Fair Venlo is ultimo 2016 € 43.825, dit is € 5.293 lager dan eind 2015. Het 

vermogen staat vrijwel volledig op een spaarrekening. 

 

Kascontrole 

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

 

 


