
          03 maart 2017 
 
Geachte heer of mevrouw,  
 
 
Op zaterdag 11 maart 2017 viert Venlo de prolongatie en het 
eerste lustrum van de titel ‘Fairtrade Gemeente’. Gemeente Venlo 
en Stichting FAIR Venlo nodigen u van harte uit daarbij aanwezig 
te zijn.  
 

‘Fairtrade Gemeente’ is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht 
besteedt aan fairtrade. De campagne beloont lokale overheden, bedrijven, winkels en 
maatschappelijke organisaties voor hun inspanningen voor fairtrade en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jacobine Geel beoordeelt 
ieder jaar of gemeenten de titel mogen behouden. In Venlo heeft de Stichting FAIR Venlo zich 
hard gemaakt om deze titel voor onze gemeente te verwerven en te behouden. In 2012 ontving 
Venlo als 25ste gemeente de titel. 
 

Datum:  zaterdag 11 maart 2017 
Tijd:  14.00 – 15.30 uur 
Locatie: Stadhuis, Markt 2 in Venlo 

 
Tijdens de viering presenteert FAIR Venlo zich en ontvangt wethouder Van den Beucken het 
juryrapport van de prolongatie. Daarna kunt u netwerken met andere belangstellenden in 
fairtrade, maatschappelijk verantwoord ondernemen, C2C en circulaire economie onder het genot 

van duurzame hapjes en drankjes. Aanmelden kan via info@fairvenlo.nl. 
 

Tevens nodigen wij u uit voor een bezoek aan de duurzame markt vóór het stadhuis. Deze start 
om 10.00 uur, duurt tot 16.00 uur en is georganiseerd door Fontys Venlo en FAIR Venlo. Fontys 
Venlo behaalde in 2014 de titel Fairtrade Hogeschool en is samen met andere 
onderwijsinstellingen actief in de promotie van Venlo Studentenstad. 
 

Mini ondernemingen van studenten van Fontys Venlo, Wereldwinkel Venlo, Energiealliantie 
Venlo, Energiecoöperatie Samenstroom en FAIR Venlo verkopen op de markt hun door C2C en 
fairtrade geïnspireerde duurzame producten en/of verstekken informatie over hun duurzame 
initiatieven. Ook is er in het kader van de aanstaande verkiezingen op interactieve wijze aandacht 
voor standpunten van politieke partijen inzake duurzaamheid. 
 
 
Graag tot ziens op 11 maart!. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens bestuur FAIR Venlo 
Joop Karremans 
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