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1. Voorwoord  
 

Ook in 2017 is door de vrijwilligers van Fair Venlo enthousiast gewerkt aan haar doelstellingen. De 

resultaten daarvan worden in dit jaarverslag beschreven. We danken iedereen die daar aan heeft 

bijgedragen. We kunnen er trots op zijn dat bij zoveel evenementen het belang van eerlijke 

wereldhandel, verduurzaming van de wereld en het bevorderen van internationale verbondenheid 

tussen mensen en culturen onder de aandacht is gebracht. 

Belangrijke ontwikkelingen bij Fair Venlo die in 2017 gestart zijn en waarvan we hopen dat ze in 2018 

vorm kunnen krijgen zijn: 

 dat FairVenlo de ambitie heeft om een breder platform te ontwikkelen voor organisaties en 

initiatieven die zich bewegen op het terrein van duurzaamheid, geïnspireerd door de 

Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd, zoals die in 2015 opgesteld 

zijn door de Verenigde Naties als topprioriteiten voor de wereld voor 2030. Het doel is om de 

Global Goals als insteek te gebruiken om te handelen, te inspireren en te verbinden met 

maatschappelijke vraagstukken. De gemeente is daarbij een onmisbare partij om de doelen 

te verwezenlijken. 

 dat er intensievere samenwerking gezocht is met het Wereldpaviljoen met de bedoeling om 

de educatieve poot van FairVenlo te laten samengaan met het Wereldpaviljoen. 

Een punt van aandacht zal daarnaast de noodzaak zijn om meer vrijwilligers te enthousiasmeren om 

het realiseren van onze doelstellingen in de toekomst te continueren. 

 

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. Deze duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen vormen een integrale actie-agenda voor een betere wereld. Leiders van 

193 landen hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen voor 2030 te realiseren.  

Speerpunten voor Fair Venlo 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 geprolongeerd en Venlo mag zich nog steeds Fairtrade Gemeente 

noemen! 
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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 2017.  

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

doel en activiteit. 

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,

evenementen en wereldfilmfestival 
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4.1 Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2017 
 

Bestuur anno 2017: 

Mevr. M. (Maaike) van Strijp, voorzitter  

Dhr. H.(Huub) Brouwers, penningmeester 

Mevr. M.(Monique) Wijnen, secretaris 

Dhr. J. (Joop) Karremans 

Dhr. M.(Maarten) Willemse  (tot halverwege 2017) 

 

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.P.(Piet) Linders (stichting Groenewold) 

Mevr J. (Janske) Hermens (Fontys Hogeschool).  

 

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 chronologische 

volgorde. 

Maart: Duurzaamheidsmarkt bij stadhuis en lustrum viering Venlo Fairtrade Gemeente 

 

Wie duurzaamheid een warm hart toedraagt, kan zaterdag 11 

maart zijn of haar hart ophalen bij een duurzame markt voor het 

stadhuis van Venlo . En ook ín het stadhuis is het nodige te doen. 

Daar vindt de viering plaats van 5 jaar "Venlo als Fairtrade 

Gemeente", met Fair Venlo Raad van Toezicht voorzitter Arno Van 

Remortel, die hier op terug blikt. Wethouder Van den Beucken, die 

het jury rapport van de landelijke fairtrade gemeente campagne in 

ontvangst neemt, gaat in zijn reactie ook in op Cradle 2 Cradle in 

Venlo. 

De Wereldwinkel is aanwezig met eerlijke producten. Politieke 

partijen komen voorbij. Gespot worden: GroenLinks, Nieuwe 

Wegen, 50 Plus, en Partij voor de Dieren.  In een kraampje kun je 

een stemwijzer invullen, en zelfs heel concreet: een handtekening 

zetten waarmee je winkels oproept "fair" in te kopen. Coöperatie 

Samenstroom pleit voor versnelling van de energietransitie. 

 

Tal van studenten van Fontys tonen wat ze aan de wereld 

toe willen voegen in hun miniondernemingen. Er zijn 

producten bij, waarbij is nagedacht over hoe je met een 

commercieel product de wereld toch iets eerlijker kunt 

krijgen. Bijvoorbeeld door milieuvriendelijker te produceren 

en / of oog te hebben voor social return. 

 

Maart: Antoniusconcert met aandacht voor eerlijke handel 

Op 19 maart is er in de Antoniuskerk een benefietconcert. Bij dit Antoniusconcert is aandacht voor 

eerlijke handel. Wereldwinkel Venlo en Fair Venlo hebben er een stand. Het thema van de middag 

was "Stilstaan, delen, vieren De benefietvoorstelling brengt een bedrag bijeen ten behoeve van onze 

lokale armen. 
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Mei: Fairtrade Day en Fairtrade Week 

In mei valt, zoals ieder jaar, de 

Fairtrade Week. Het hoogtepunt 

van de Fairtrade Week is natuurlijk 

Fairtrade Day, dit jaar op 13 mei. 

Wereldwinkel Venlo pakt groot uit 

met muziek, een Thee Proeverij en 

met de fairtrade chocolade van 

Tony's Chocolonely, die daar 

uitstekend bij smaakt. Ter verhoging 

van de feestvreugde luisteren 

vrijwilligers van de Wereldwinkel en 

FAIR Venlo de middag op met 

muziek en dragen zo bij aan aan de 

wereldwijde fairtrade challenge.   

Mei: Oproep aan politieke partijen 

In de tijd waarin de politieke partijen bezig zijn met het schrijven van het partijprogramma met het 

oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, vragen we met een brief aan alle fracties aandacht 

voor fairtrade en om het onderwerp op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Hiermee geven we 

opvolging aan de presentatie van de doelstellingen van Fair Venlo tijdens een beeldvormende 

vergadering aan alle fracties In november 2016. 

Juni/ juli:  

Zomermarkt bij Zorgboerderij Wielewaal en benefietmiddag Go for Africa’ bij De Naobere 

 

In juni geeft FAIR Venlo acte de présence op de zomermarkt op zorgboerderij De Wielewaal. Op deze 

zonovergoten dag zijn 25 kraampjes te vinden waar van alles te beleven is. Het motto was kijken, 

proeven en genieten. De Wereldwinkel en Fair Venlo promoten er fairtrade. Dat doen ze ook in juli 

tijdens een benefietmiddag ‘Go for Africa’ bij De Naobere in Grubbenvorst. Deze instelling verzorgt 

kleinschalige, belevingsgerichte dagbesteding en logeeropvang in het groen.  

Lees meer over “Go for Africa” en het Bendula project aan het eind van dit hoofdstuk, bladzijde 10: 

“Onderwijs is betrokken: MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn”.   



 

 
8 

Augustus: Duurzaamheid bij Zomerparkfeest Venlo 

Op het Zomerparkfeest(ZPF) is ook dit jaar volop aandacht voor duurzaamheid. Bij de ingang is er al 

meteen een duurzaamheidscorner met Energiecoöperatie Samenstroom, mede bemenst door Fair 

Venlo. Je kunt er op drie doeken zien op welke manier het ZPF duurzaam bezig is. Ook kun je een 

vragenformulier invullen, waarin onder andere gevraagd wordt naar ideeën om het Zomerparkfeest 

nóg meer fairtrade en anderszins duurzaam te maken. In totaal doen 200 festivalbezoekers mee aan 

deze uitdaging. Allen geven aan op de hoogte te willen blijven over Venlose energieopwekkende 

windmolens, waar Samenstroom zich voor inzet. 

 

Verder is in deze corner te bewonderen: een heel bijzondere uitvinding. De ‘Zonnebloem’, een 

constructie met zonnepanelen als ‘blaadjes’, waar bezoekers hun mobiele telefoon aan kunnen 

opladen. In een lezing in het Teatro Maaspoort gaat Henk Manschot in op Nietzsche en 

duurzaamheid, en wordt evenals in het programma boekje de activiteiten van FAIR Venlo genoemd. 

September: Marcato Mondial 

Festival Marcato Mondial vindt ook dit jaar weer plaats in hartje Blerick, en FAIR Venlo is erbij. Het 

festival staat bekend als een evenement waarbij muziek, dans, beeldende kunst, literatuur, 

geschiedenis, sport, eten en drinken de verschillende culturen in de gemeente Venlo bij elkaar 

brengen. Wereldwinkel Venlo en FAIR Venlo zijn aanwezig met informatie over duurzaamheid en 

fairtrade handel in Venlo en er wordt een fairtrade lied geschreven! 
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Oktober: Duurzaamheidsdag 10-10 

  

10 oktober is in Nederland de nationale dag van de duurzaamheid. Bij Fontys Venlo, Fairtrade 

Hogeschool sinds 2015, wordt dit opgepakt. Landelijk is dit een dag met veel evenementen en 

belangstelling in de media voor duurzaamheid. Bij Fontys Venlo sluit men zich bij die traditie aan. Het 

studentencomité Duurzaamheid beijvert zich voor gebruik van kraanwater en vermindering van 

water in niet-duurzaam plastic. Wereldwinkel Venlo en Fair Venlo leveren daarom de duurzame 

doppers voor deze Dag van de Duurzaamheid aan. Docenten gaan voor in een sing song van 

studenten, staf en management van het fairtrade lied. 

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 en in Nicaragua. Een project bestond uit een voorbereidingsles door 
de eigen leerkracht, 2 gastlessen door de gastdocent 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 Steijl, waar nauw mee samen gewerkt wordt. Fair Venlo 
heeft 46 gastlessen verzorgd in 2017.  
 

 Samenwerking met 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. Ook 
is er een nieuwe voorbereidingsles voor in de klas ontwikkeld, passend bij dit bezoek aan het 
Wereldpaviljoen. Nieuwe vrijwilligers zijn getraind in 2016. In 2017 is dit programma gaan 
draaien. Vrijwilligers hebben een verdiepende workshop gehad om dit programma goed neer 
te zetten. 
 
De samenwerking van de werkgroep educatie van het Wereldpaviljoen met de werkgroep 
educatie van Fair Venlo is inmiddels zo intensief dat er in 2018 gewerkt gaat worden aan 
fusie /in elkaar voor wat dit thema betreft. 
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 MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn 
Een groep docenten en studenten van MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn heeft jaren 
geleden het project Bendula opgezet in Tanjeh, Gambia. Dit in nauwe samenwerking met de 
organisatie Go for Africa. Doel is om studenten kennis te laten maken met de wereld in 
Gambia, met solidariteit, met armoede, met een andere cultuur etc. Bendula is een project 
voor kinderen met een handicap. De kinderen komen naar activiteiten en worden ook thuis 
bezocht. Bendula is aangehaakt bij een basisschool. Er wordt ondersteuning geboden in de 
ontwikkeling van de kinderen. Afrikaanse beroepskrachten worden geschoold en 
ondersteund. Stagiaires van GO proberen elk jaar weer nieuwe input te leveren voor het 
project. 
Ook dit schooljaar zijn er weer 2 studenten van GO als stagiaire naar Gambia geweest. Zij zijn 
3 maanden onderweg en ter plekke geweest om Bendula te ondersteunen. Op school 
worden ze degelijk voorbereid op deze onderneming. 
 
Op 2 juli is er een activiteitendag georganiseerd op zorgboerderij De Noabere. De Noabere is 
een zorgboerderij voor mensen met een beperking. Zij willen graag iets doen voor kinderen 
met een beperking in Gambia. Werkgroep Bendula (waaronder studenten en docenten MBO 
GO welzijn) en medewerkers van de Noabere organiseren de dag, die als doel heeft om 
mensen kennis te laten maken met project Bendula en om geld in te zamelen voor het 
project. Beide doelen worden behaald en er wordt ongeveer 1100 euro opgehaald. 

 

 Fontys Venlo 
Fontys Venlo behaalde in 2015 de titel Fairtrade Hogeschool. Om deze titel Fairtrade te 

behouden , onderneemt Fontys allerlei activiteiten om fairtrade verder te brengen. Er 

worden door studenten fairtrade en anderszins duurzame mini-ondernemingen opgezet. Er 

wordt in lessen aandacht besteed aan duurzaamheid, zoals C2C en fairtrade, ondersteund 

met een excursie naar het C2C stadhuis in Venlo. Er is een werkgroep duurzaamheid waarin 

studenten én docenten elkaar stimuleren om op dit vlak een en ander te ondernemen en 

studenten verkopen met de Wereldwinkel duurzame en fairtrade producten, zoals tijdens de 

besloten kerstmarkt van medisch centrum Vie Curie. 
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Bijlage 1: Balans en resultaten rekening 2017  
 

 2017  2016 

 Werkelijk  Werkelijk 

    
Inkomsten:    
Subsidie  €            -    €          -  

Rente  €         71    €      232  

Bijdrage scholen  €       660    €      990  

Giften  €            -    €          -  

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

Totaal inkomsten  €       731    €   1.222  

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

Uitgaven:    
Educatie:    
Vergoeding lesuren  €     4.794    €   4.236  

Educatie materialen  €        332    €      529  

Kantoor benodigdheden  €        107    €        23  

Diversen  €        328    €      200  

Totaal  €     5.560    €   4.989  

Fair Trade/MVO:    
Fair trade gemeente  €          20    €          -  

EerlijkWinkelen route  €            -    €      300  

Maatsch.Verantw.Ondernemen  €          95    €          -  

Netwerk activiteiten  €            -    €          -  

Totaal  €        114    €      300  

Overige activiteiten:    
Culturele activeiten  €            -    €      249  

Evenementen  €            -    €      178  

Overige projecten  €            -    €          -  

Totaal  €            -    €      427 

Kosten Organisatie:    
Secretariaat en vergaderkosten  €        199    €      213  

Kosten voor vrijwilligers  €          50    €      317  

Diversen  €        179    €      269  

Totaal  €        428    €      799  

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

Totaal uitgaven  €     6.103    €   6.515  

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

Saldo Inkomsten en Uitgaven  €     5.372-  €   5.293- 

    
Liq. middelen einde jaar  €   38.759    € 44.395  

Nagek. posten per 31 december  €        306    €      570  

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

Vermogen per 31 december  €   38.454    € 43.825  

Vermogen per 1 januari  €   43.825    € 49.119  

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

Afname/Toename  €     5.372-   €   5.293- 
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Toelichting financieel overzicht Fair Venlo 2017 
 

Algemeen 

In 2017 draaide Fair Venlo hoofdzakelijk op haar eigen vermogen, zoals het geval is sinds de 

oprichting in maart 2015. De stichting heeft in 2017 geen subsidies van de gemeente Venlo of andere 

instellingen ontvangen. 

 

Inkomsten 

De inkomsten in 2017 waren € 730 en bestaan hoofdzakelijk uit de bijdrage van de scholen voor de 

lessen. Daarnaast is er € 70 aan rente ontvangen. Ten opzicht van 2016 zijn de inkomsten met  € 500 

gedaald door de lagere rente en nog niet gedeclareerde lessen aan de scholen 

 

Uitgaven 

De totale uitgaven in 2017 waren vrijwel gelijk aan 2016 € 6.100.  

Aan educatie is € 5.500 uitgegeven, ongeveer € 500 meer dan in 2016. Dit komt door dat er iets meer 

lessen zijn gegeven in 2017 t.o.v. 2016. Dit komt met name doordat in schooljaar 2017 -2018 de 

meeste lessen in het 1e half jaar werden gegeven. Van de uitgaven voor lessen is € 1.134 uitgekeerd 

als  vrijwilligers vergoeding en € 3.660 als loon. 

Er is slechts € 100 uitgegeven aan Fair Trade  activiteiten tegenover € 300 in 2016. € 20 voor een 

bezoek aan de Fair Trade gemeente in Oss en € 95 voor duurzaamheid promotie bij de  Zomerpark 

Feesten.  Er zijn geen kosten gemaakt voor andere activiteiten tegenover €427  in 2016.  

De algemene kosten in 2017 waren bijna € 400 lager dan in 2016, namelijk € 428. Er is € 250 minder 

uitgegeven aan activiteiten met de vrijwilliger en  € 100 minder aan promotie materiaal. 

 

Vermogen 

Het vermogen van Venlo Fairliefd was eind december 2017 € 38.454. Dit is € 5.372 lager dan eind 

2016. Het vermogen staat vrijwel volledig op een spaarrekening. 

 

Kascontrole 

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

 


