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Voorwoord  

 
Een jaarverslag is een terugblik. En dat is goed, alle activiteiten en resultaten nog eens op een rij. 

We doen dat dit keer kort en bondig omdat het moment zich meer leent om vooruit te kijken. 

De stichting Fairliefd en het Mondiaal Platform Venlo hebben afgelopen jaar nauw samen gewerkt in 

tal van activiteiten en manifestaties. Deze samenwerking heeft geleid tot een fusie. 

Per 01-03-2015 is daaruit Fair Venlo ontstaan. De krachten zijn gebundeld.  

Daarom is dit jaarverslag een afsluiting van Fairliefd en het betreft de periode 2014 en de eerste 2 

maanden van 2015. 

 

Al het werk van Fairliefd 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 de millenniumdoelen veel “lange adem” en doorzettingsvermogen vraagt. 
Tegelijkertijd is dat het aantrekkelijke van deze beweging.  
 
Graag willen we iedereen bedanken die in 2014 en de eerste maanden van 2015 heeft meegewerkt 
aan het realiseren van de doelen van Fairliefd.  Dat geldt voor zowel de mensen die vanuit een 
organisatie (gemeente, Fontys ) in Fairliefd betrokken waren als voor de participerende burgers. 
Mogen we rekenen op uw medewerking voor 2015 en verdere jaren? 
 
Namens de kerngroep en het bestuur van Fairliefd, 
 
 
Maaike van Strijp, voorzitter kerngroep.  
Lammert Winterman, voorzitter bestuur.  
 
 
Indien u contact wilt opnemen met Fairliefd, kan dat door het zenden van een mail naar Fair Venlo, 
als rechtsopvolger van Fairliefd 
 
info@fairvenlo.nl 
www.fairvenlo.nl  
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Visie en missie  
 

Fairliefd zet zich in voor de promotie en realisering van de millenniumdoelen in Venlo.  Speerpunten 

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

rechten en kansen voor iedereen. Dit komt tot uitdrukking in de naam “Fairliefd”. Fairliefd staat voor 

bouwen aan eerlijke handel en verduurzaming van de samenleving.  

Fairliefd wil een beweging zijn die organisaties stimuleert en prikkelt om de millenniumdoelen te 

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

om zoveel mogelijk organisaties drager te laten worden van een of meerdere millenniumdoelen. 

Fairliefd wil bevorderen dat de millenniumdoelen vertaald worden in haalbare doelen die aansluiten 

bij bestaande activiteiten van organisaties.  

De gemeente Venlo heeft vanaf de start de doelstellingen van Fairliefd een warm hart toegedragen. 

De doelstellingen van Fairliefd 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. 

Fairliefd heeft in dit kader de titel ‘Venlo Fairtrade Gemeente’ in de wacht gesleept op 31-10-2013. 

Deze titel is in 2014 geprolongeerd.   

In lijn met onze visie en missie zijn er voor de drie werkgroepen doelen bepaald voor 2014, zoals 

weergegeven in de navolgende afbeelding en de beschrijving van de werkzaamheden van 

werkgroepen: 
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Doelen 
 

1. Ondersteuning bieden:  
 

Op verzoek van diverse Venlose organisaties bieden we ondersteuning bij de organisatie van 
activiteiten die de millenniumdoelen als onderwerp hebben. Dit doen we d.m.v. samenwerking, 
advies, en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten op onder andere Mercato Mundial en 
Zomerparkfeest.  
 

2. Onderwijsactiviteiten: 
 

We hebben initiatieven genomen om de millenniumdoelen onder de aandacht te brengen in het 
voortgezet onderwijs, MBO en HBO . 
 
MBO Gilde opleidingen welzijn Venlo:  
In juli 2014 vond er een Fairliefddag plaats voor alle 120 eerstejaars studenten. Een dag vol 
workshops, lezingen en discussies  met als thema ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en 
duurzaamheid. 
In september 2014 vond er een themadag plaats Breaking the news: alle 2e jaars studenten hebben 
aandacht besteed aan “stille rampen”, dat wil zeggen dat ze actie gevoerd hebben om aandacht te 
vragen voor onrecht in de samenleving .  
De jaarlijkse Sinterkerstactie werd wederom gehouden, waarbij op allerlei creatieve manieren geld 
ingezameld werd voor het project  Bendula in Gambia (Go for Africa). 
 
Gedurende 2014  heeft  uitbreiding en verdieping van het contact met Fontys Hogeschool 
plaatsgevonden.  De samenwerking is intensief te noemen. Voorbereidingen zijn genomen om in 
2015 een gezamenlijk symposium te organiseren. Fontys heeft de ambitie om Fairtrade University te 
worden. 
 

3. fair trade gemeente en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 

 

In het najaar 2014 heeft Venlo de prolongatie van de titel Fairtrade Gemeente behaald. Deze eervolle 

titel geeft aan dat de plaatselijke gemeenschap fairtrade belangrijk vindt en zich daar enorm voor 

inzet. De campagne beloont lokale overheden, bedrijven, winkels en maatschappelijke organisaties 

voor hun inspanningen voor fairtrade. De 2e 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 uitgevent in de regio. In Boxmeer hebben we ondersteuning 

geboden om Fairtrade gemeente te worden. Boxmeer heeft dat inmiddels bereikt. 

Een eerder initiatief van de stichting Fairliefd is o.a. de EerlijkWinkelen route Venlo. 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. 

Afgelopen jaar is het aanbod van eerlijke winkels uitgebreid en deze is opgenomen in 

stadswijzerfolder. We werken daarin samen met VenloPartners. De deelnemers zijn nu ook via een 

app te vinden. 
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Op 10-10-2014 heeft broodje MVO plaats gevonden 
op de kinderboerderij de Hagerhof. Spreker was 
Peter Broekmans met zijn visie over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. De bijeenkomst is goed 
bezocht.  
 
Op 26-10 vond een Antoniusmarkt plaats 
bijeenkomst plaats georganiseerd door de parochies 
in Blerick met als thema Fairtrade. Joop Karremans 
was er spreker over dit onderwerp.  
 

 
Er is contact geweest over de Lodewijk van der Grintenprijs en besproken hoe deze prijs meer gericht 
kan worden op maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2014 was MVO duidelijker herkenbaar 
in de drie genomineerde bedrijven.  
 
 

4. Speciale activiteiten: 
 
 

Wereldfilmfestivals 
 
Zowel in 2014 als in 2015 organiseerden we in 
januari een wereldfilmfestival, respectievelijk 
met de thema’s ‘Lokale kracht Wereldwijd’ en  
‘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.  
In 2015 opende wethouden Jos Theeuwen het 
WFF en wethouder Ramon Testroote was 
betrokken bij met maken van een kunstwerk 
van recycled materiaal in de winkel 
Opmerkelijk! Design, Coffee & More. 
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Mondiale platforms Noord Limburg 
 
Op 22-01-2015 hebben we deelgenomen 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.  
 
 

5. Fusie-activiteiten 

Er is energie gestoken in samenwerking met Mondiaal Platform Venlo door: 

 Verkennende gesprekken te houden tussen afvaardigingen van de besturen en kerngroep. 

 Na te denken over de nieuwe organisatievorm en manier van inzet vrijwilligers. 

 Mensen te benaderen om lid te worden van het nieuwe bestuur, de Raad van Toezicht en de 

werkgroepen. 

 Daadwerkelijke stappen te zetten ook richting notaris.  

 Kick-off bijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen op 28-02-2015 in het 

Wereldpaviljoen te Steijl. Doel was: kennismaking en speerpunten formuleren voor de 

nieuwe stichting. De kick-off was goed bezocht, erg geslaagd. We sloten af met een 

gezamenlijke lunch. 
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Bijlage 1: Organisatiestructuur  

 
Fairliefd heeft een platte organisatiestructuur. De kerngroep 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 de 
kerngroep.  
Het bestuur heeft vooral een klankbordfunctie, een netwerkfunctie en een toezichthoudende rol op 
de werkzaamheden van de kerngroep. Het bestuur vergadert circa 6 maal per jaar.  
 

 
  
 
 

Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2014 
 

Bestuur anno 2014:  
Dhr. L. (Lammert) Winterman, voorzitter 
Dhr. H. (Henk) van de Heuvel, 
secretaris/penningmeester (OG Venlo e.o.) 
Dhr. G. (Geert) Benders (Plus Benders) 
Dhr. F. (Frank) van Engelen (Woonwenz) 
Dhr. D. (Dick) Thesingh (initiatief C2C) 
Mevr. S. (Stefanie) Wienhoven (OCE 
Technologies B.V.)  

Kerngroep anno 2014: 
Mevr. M. (Maaike) van Strijp, voorzitter  
Dhr. J. (Hans) Cuppen   
Dhr. J. (Joop) Karremans  
Mevr. H. (Hanneke) Laarakker 
Mevr. C. (Climmy) Roeffen 
Dhr. P. (Pim) van Vugt 
Mevr. M. (Monique) Wijnen 
Dhr. L. (Lammert) Winterman 
Dhr.M. (Maarten) Willemsen 

  

Bestuur 

Kerngroep 

Werkgroepen: onderwijs, 
fairtrade gemeente, 

maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen 



 

 
7 

Bijlage 2: Samenwerking met andere organisaties  
 

Fairliefd kan het niet alleen. Vandaar dat Fairliefd 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 Mondiaal 

Platform Venlo, Mercato Mundial, Even bestaat niet., VenloPartners, de Vastenactie, de 

Wereldwinkel, het Groenewold, COS Limburg, Zomerparkfeest, Kunstencentrum en bibliotheek.  

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. In de afgelopen periode, waarin het soms moeilijk is alles ook financieel rond te krijgen, zijn 

ook verdergaande mogelijkheden bekeken. 
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Bijlage 3: Financieel overzicht  
 

Toelichting Financieel Overzicht Venlo FAIRliefd 2014 t/m februari 2015 

 

Algemeen 

Als gevolg van de fusie van stichting Venlo Fairliefd en stichting Mondiaal Platform Venlo per 1 maart 

2015 in stichting Fair Venlo is dit het laatste Financiële overzicht van Venlo Fairliefd en zijn januari en 

februari 2015 toegevoegd aan de toelichting van 2014. Lopende zaken na februari 2015 van Venlo 

Fairliefd zullen worden afgehandeld door de nieuwe stichting Fair Venlo. 

 

Inkomsten 

In 2013 waren er geen inkomsten. In 2014 hebben we één gift van € 250 ontvangen van stichting 

Tuinbouwsubsidie voor onze maatschappelijk verantwoord ondernemen activiteit. Verder zijn er 

geen andere inkomsten geweest. 

 

Uitgaven 

De totale uitgaven in 2014 t/m feb 2015 bedroegen € 617. Dit is € 700 minder dan in 2013.  

 

In 2014 is € 380 uitgegeven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen werkgroep. Voor de 

activiteiten van alle andere werkgroepen zijn geen kosten gemaakt. 

 

De algemene kosten in 2014 t/m feb 2015 waren € 100 lager dan in 2013, namelijk € 237. Waarvan € 

70 ten behoeve van het afscheidt van leden die niet meegaan naar stichting Fair Venlo. 

 

Vermogen 

Het vermogen van Venlo Fairliefd was eind februari 2015 € 12.274. Dit is € 367 lager dan eind 2013. 

Het vermogen van Venlo Fairliefd is bij de fusie als begin vermogen toegevoegd aan het vermogen 

van de nieuwe stichting Fair Venlo per 1 maart 2015. 

 

Kascontrole 

De goedkeuring van de administratie en verantwoording over 2014 tot en met februari 2015 doet de 

Raad van Toezicht van de nieuwe stichting Fair Venlo. 
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Financieel overzicht Venlo FAIRliefd tot en met februari 2015 

         

 2014-feb-15  2013  2012    

 Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk    

Inkomsten:         

Gemeente Venlo  €             -    €             -    €      6,000     

Provincie Limburg  €             -    €             -    €             -     

Stichting MPV  €             -    €             -    €             -     

Stichting Tuinbouwsubsidie  €        250    €             -    €             -     

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

Totaal inkomsten  €        250    €             -    €      6,000     

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

Uitgaven:         

Projecten         

Plaatselijke activiteiten  €             -    €        200    €        221     

Projectdagen scholen  €             -    €             -    €             -     

Onderwijs brochures  €             -    €             -    €             -     

Duurzaamheidsonderzoek  €             -    €             -    €             -     

Maatsch.Verantwoord.Ondernemen  €        380    €        310    €             -     

Fairtrade Gemeente  €             -    €          61    €      2,144     

EerlijkWinkelen Route  €             -    €        417    €             -     

Zomerparkfeest  €             -    €             -    €             -     

Totaal  €        380    €        988    €      2,365     

Algemene kosten         

Website  €             -    €             -    €             -     

Vergaderingen  €             -    €             -    €             -     

Stichting  €        164    €          96    €        155     

Diversen  €          72    €        240    €             -     

Totaal  €        237    €        336    €        155     

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

Totaal uitgaven  €        617    €      1,323    €      2,520     

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

Saldo Inkomsten en Uitgaven  €        367-   €      1,323-   €      3,480     

         

 28-feb-15  31-dec-13  31-dec-12    

Liq. middelen einde jaar of 28 feb ‘15  €    12,365    €    12,905    €      7,989     

Nagek. posten per 31 dec of 28 feb ‘15  €          91    €        264    €      5,976-    

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

Vermogen per 31 dec of 28 feb ‘15  €    12,274    €    12,641    €    13,964     

Vermogen per 1 januari  €    12,641    €    13,964    €    10,484     

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

Toename/Afname  €        367-   €      1,323-   €      3,480     

 

 
 
 
 


