
       
 

 

Jaarverslag FAIR Venlo 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
2 

 

Inhoud 
1. Voorwoord ..................................................................................................................................3 

2. Visie en missie: Fair Venlo op weg naar een platformorganisatie .................................................4 

2.1. Doel .........................................................................................................................................4 

2.2 Doelstellingen: 17 Global Goals .................................................................................................4 

2.3 Globale noodzaak ......................................................................................................................4 

2.4 Het belang voor Nederland .......................................................................................................5 

2.5 Het belang voor Venlo: Fair Venlo als waardengemeenschap ....................................................5 

3. Organisatiestructuur ...................................................................................................................6 

3.1 Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2018 ........................................................................6 

3.2 Samenstelling Raad van Toezicht ...............................................................................................6 

4. Resultaten ...................................................................................................................................7 

5. Onderwijs is betrokken ................................................................................................................. 13 

5.1 Samenwerking met Wereldpaviljoen ....................................................................................... 13 

5.2 Primair Onderwijs.................................................................................................................... 13 

5.3 MBO Gilde Opleidingen afdeling Welzijn ................................................................................. 13 

5.4 Fontys Venlo ........................................................................................................................... 14 

Bijlage 1: Balans en resultaten rekening 2018 ................................................................................... 15 

Bijlage 2: Toelichting Financieel Overzicht Fair Venlo 2018 ................................................................ 16 

Bijlage 3: Mijlpalen Fair Venlo (incl. voorgangers MPV en Fairliefd) ................................................... 17 

 

 

 

  



 

 
3 

 

 

1. Voorwoord  
 

In het voorwoord van het jaarverslag 2017 wordt melding gemaakt van belangrijke ontwikkelingen bij 

Fair Venlo waarvan we hoopten dat ze in 2018 meer vorm zouden kunnen krijgen: 

In de eerste plaats was dat de ambitie 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. 

Inmiddels hebben we twee maal overleg gehad met de wethouder en enkele ambtenaren. Deze 

bijeenkomsten zijn positief verlopen. De gemeente Venlo onderzoekt op welke manier de Global 

Goals binnen de verschillende beleidsterreinen vorm kunnen krijgen. De wederzijdse wens is 

uitgesproken om samen te werken bij het onder de aandacht brengen van en het inhoud geven aan 

de Global Goals. 

Een volgende stap zal zijn om andere groeperingen zoals ondernemers, onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke organisaties, politieke partijen en niet in de laatste plaats de burgers te betrekken 

bij de in gang gezette ontwikkelingen. 

Een tweede ontwikkeling heeft in 2018 zijn beslag gekregen. De educatieve poot van Fair Venlo heeft 

de overstap gemaakt naar Het Wereldpaviljoen.  

Nu er een start gemaakt kan worden met de nieuwe taakinvulling van Fair Venlo kan gericht gezocht 

worden naar meer vrijwilligers.  

Ik bedank alle vrijwilligers die zich hebben ingezet het afgelopen jaar. Zoals in het jaarverslag te lezen 

is, is er weer veel werk verzet. 

 

Namens de Raad van Toezicht en het bestuur van FAIR Venlo, 

 

Arno van Remortel, voorzitter. 
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2. Visie en missie: Fair Venlo op weg naar een platformorganisatie 
Gandhi: Wees de verandering die je wilt zien in de wereld. 

2.1. Doel 
Ons doel is een samenleving bevorderen waarin we op een duurzame, respectvolle manier omgaan 

met de wereld om ons heen en waarin iedereen een plek krijgt om mee te doen. We willen dat doen 

door te ontmoeten, door het verbinden van burgers, onderwijs, bedrijven, instellingen en de 

gemeentelijke overheid. 

Als middel daarvoor kiezen we voor bekendheid en bewustwording van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (In het Engels Sustainable Development Goals, SDG’s), ook wel Global Goals 

genoemd. Onze ambitie is om aanzetten te geven tot duurzame partnerschappen en vervolgtrajecten 

om het bereiken van de Global Goals door lokale initiatieven te bevorderen. 

2.2 Doelstellingen: 17 Global Goals 

 

2.3 Globale noodzaak 
Er zijn internationaal erkende wereldproblemen zoals armoede, ongelijkheid, schaarste en 

veranderend klimaat. We hebben het geld en de techniek om daar wat aan te doen. Wat nodig is, is 

de politieke wil, met draagvlak bij de burger. Het is onze opdracht om een duurzame toekomst zeker 

te stellen voor de generaties na ons. Dat vergt globaal denken met als inzet lokaal en plaatselijk 

handelen. 

De zeventien Global Goals zijn daarin van groot belang. Door deze doelen met z’n allen te omarmen, 

creëren we de basis voor duurzame stabiliteit, productiviteit, economische groei en rendement voor 

de toekomst. De Global Goals vormen bovendien een internationaal referentiekader en zorgen voor 

eenheid in taal. 
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2.4 Het belang voor Nederland 
Nederland heeft de Global Goals met overtuiging ondertekend. Voor de Nederlandse 

(ondernemers)organisaties vormen de Global Goals dé wereldagenda tot en met 2030. De Global 

Goals  benoemen volgens hen de vraagstukken die ze moeten aanpakken om als economieën, 

bedrijven en samenlevingen adequaat te functioneren. Wat bedrijven allemaal gemeen hebben, is 

dat zij ernaar streven toegevoegde waarde te scheppen met relatief minder verbruik van 

grondstoffen en energie, een lagere belasting van het milieu en betere sociale condities. Hun blik is 

naar buiten en op de toekomst gericht. 

Het besef groeit dat niemand deze vraagstukken alleen kan oplossen. Overheden, maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en burgers moeten het samen doen en elkaar in 

partnerschappen versterken. 

De Global Goals zijn belangrijk voor iedereen. Als de Global Goals niet worden gehaald, leidt dat tot 

risico’s voor leefomgeving van burgers en vestigingsklimaat voor bedrijven. Voorwaarden om goed 

en gezond te kunnen leven en werken Global Goals komen daardoor in gevaar. Tegelijkertijd bieden 

de Global Goals juist ook kansen. Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan oplossingen voor de 

klimaatopgave en daar zelf ook winst uit halen. 

Voor de realisatie van de Global Goals zijn transities nodig. Van fossiel naar duurzaam, van analoog 

naar digitaal, van regionaal naar mondiaal, van een ‘wegwerp’-economie naar een circulaire 

economie. 

Belangrijk aspect bij het inhoud geven aan de Global Goals is de meervoudige waardencreatie. En dat 

geldt  niet alleen m.b.t. economie, maar ook m.b.t. natuur en welzijn, waarbij de onderlinge 

afhankelijkheid kenmerkend is. 

 

2.5 Het belang voor Venlo: Fair Venlo als waardengemeenschap 
Toenemend zijn er burgers en ondernemingen al actief binnen de wereld van de verduurzaming. 

Soms zelfs, zonder dat men er bewust bij stil staat. Fair Venlo wil zich profileren als 

samenwerkingspartner bij initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale 

betrokkenheid binnen de gemeente Venlo. 

Fair Venlo heeft de ambitie om als netwerkorganisatie samen met anderen te bevorderen dat er een 

kruispunt en kenniscentrum komt, een eerste aanspreekpunt van waaruit effectief 

doorverwezen/georganiseerd kan worden. Knooppunt, aanjager en verbinder van projecten op het 

gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale vraagstukken binnen de gemeente Venlo.  

Belangrijk middel is het digitaliseren van informatie en mede daarmee communicatie mogelijk te 

maken over alle initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en mondiale 

vraagstukken binnen de gemeente Venlo. 
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3. 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 statutair vooral een klankbordfunctie, een netwerkfunctie en een 

toezichthoudende rol op de werkzaamheden van het bestuur.  

3.1 Samenstelling bestuur en kerngroep anno 2018 
Wijzigingen Bestuur en Raad van Toezicht:  

Vanwege wijzigingen in hun leven besluiten drie leden van bestuur en raad van toezicht in 2018 hun 

bestuurlijke functies binnen Fair Venlo niet meer voort te zetten. Het betreft Geert Benders als lid 

van de raad van bestuur en Maaike van Strijp en Monique Wijnen respectievelijk voorzitter en 

secretaris van het bestuur. Zij zijn al vanaf het 

eerste begin bij voorganger Fairliefd betrokken 

en Monique Wijnen al eerder bij het Mondiaal 

Platform Venlo. Zij blijven Fair Venlo een warm 

hart toedragen en Monique blijft actief binnen 

de werkgroep educatie. 

Op twee gezamenlijke bijeenkomsten van RvT en 

bestuur hebben we de vertrekkende bestuurders 

bedankt voor hun jarenlange inspanningen voor 

Fair Venlo en de voorgangers. 

Gezien deze en de voorgaand beschreven ontwikkelingen met betrekking tot het opzetten van een 

Global Goal Platform Venlo hebben de overgebleven leden van RvT en bestuursleden hun krachten 

gebundeld, zetten er op diverse dossiers samen de schouders onder en vergaderen maandelijks. 

Bestuur anno 2018: 

Mevr. M. (Maaike) van Strijp, voorzitter (tot augustus 2018) 

Dhr. H.(Huub) Brouwers, penningmeester 

Mevr. M.(Monique) Wijnen, secretaris(tot augustus 2018) 

Dhr. J. (Joop) Karremans, secretaris 

 

3.2 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, Beej Benders), tot augustus 2018 

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

Mevr. J. (Janske) Hermens (Fontys Hogeschool) 
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4. Resultaten 
Samen met partners bereiken we resultaten, die bijdragen aan de Global Goals. In dit hoofdstuk leest 

u daarover in chronologische volgorde. 

Maart: Ghana ontmoeting Jongerenkerk  

Dekenaat Venlo voert actie voor 

een basisschool in Kitase, Ghana, 

een project van de Venlonaren 

Bart en Emmy van der Grinten. 

Zondag 11 maart is er een 

gevarieerde Ghana ontmoeting in de Jongerenkerk 

met de Co-foundation uit Kitase, muziek van het JK 

koor en familie Bakokimi, Ghanese lekkernijen, Fair 

Venlo en Wereldwinkel Venlo. 

 
 

 

Maart: Antoniusconcert met aandacht voor eerlijke handel 

Op 18 maart 2018 is er een benefietconcert in de Antoniuskerk in Blerick. De 

opbrengst is geheel bestemd voor minder bedeelden in onze gemeente. Voor 5 euro 

entree kunnen bezoekers genieten van een verrassende muzikale en verhalende 

collage. Voor fairtrade-koffie en producten is gezorgd. 
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April: Fair Venlo jureert in Duurzame Mini Award Fontys Venlo 

Voor het vierde jaar organiseert Fontys Venlo voor een 40-tal mini-

ondernemingen de Sustainable mini Awards. Op 19 april mogen de 

drie genomineerden zich met hun dienst of product presenteren aan 

een jury, dit jaar bestaande uit docenten en als externe deskundige 

van Fair Venlo Arno van Remortel. 

 

Mei: Fairtrade Day en Fairtrade Week, prijs voor Stand4fairness foto 

12 mei 2018 is 

Fairtrade Day met 

het thema 

#stand4fairness. 

Wereldwinkel Venlo 

en FAIR Venlo doen mee aan een fotowedstrijd, gaan 

met het thema "4" aan de slag en winnen een eerlijk 

geproduceerd t-shirt. 

 

Juni: Feestelijke heropening Wereldwinkel Tegelen 

Het winkelend publiek en de genodigden wacht een warm onthaal 

zaterdag 9 juni, bij de feestelijke heropening van Wereldwinkel 

Tegelen op de nieuwe locatie Kerkstraat 32. De weergoden zijn ons 

goed gezind met een bijna tropisch temperatuurtje! De gezellige 

warme klanken  van de Boeren Joekskapel van de Hei, de diverse 

sprekers en activiteiten voor de kinderen zorgen voor de rest.  
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Juni: Bezoek 10 jarig jubileum Global Goals Platform Oss 

Voor het starten van een Global Goal Platform 

Venlo doet Fair Venlo inspiratie op in Oss 

(globalgoalsoss.nl). Op 16 juni tijdens het mooie 

festival ‘Oss Scoort! Global Goals’ zijn daar 230 

vrijwilligers in touw! Iedereen werkt met veel 

enthousiasme mee om zijn of haar gekozen Global Goal te laten 

zien. Ook werken ze als platform samen met de hele Osse gemeenschap. De 4 O’s van Oss. Dat zijn: 

Ondernemers, Overheid, Onderwijs (en wetenschap), en Organisaties: maatschappelijke organisaties, 

ook vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. 

 
 

  
 

Augustus: Duurzaamheid bij Zomerparkfeest Venlo 

Ook dit jaar is het thema 

“duurzaamheid” weer goed 

vertegenwoordigd op het 

Zomerparkfeest. Er is zelfs een heuse 

mini-Klimaattop. Op de “Klimaattop 

van Venlo” laten leerlingen van College 

den Hulster onder bezielende leiding van Jelte Bosma zien 

hoe Venlo de klimaatdoelstellingen van Parijs kan halen.   
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Augustus: Oproep Global Goals gemeente te worden 

Op de website van FAIR Venlo verschijnt augustus 2018 een oproep om Global 

Goals gemeente te worden. Er is een filmpje te zien, waarin de burgemeesters van 

Utrecht en Oss vertellen wat de meerwaarde ervan is voor gemeenten. In een 

bestuurlijk overleg met wethouder Pollux vraagt Fair Venlo de gemeente Venlo 

hierin partner te worden. 

September: Marcato Mondial 

Festival Marcato Mondial, de multiculturele braderie is weer gesitueerd 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 brengen op deze zonovergoten dag informatie over  

     duurzaamheid en fairtrade handel in Venlo.  

 

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. Het 

studentencomité Duurzaamheid beijvert zich 

voor gebruik van kraanwater en vermindering 

van water-in-niet-duurzaam plastic.   
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Oktober: Opruimactie in de binnenstad 

FAIR Venlo, Jongerenkerk, De Protestantse 

gemeente, jongerenorganisatie Home 

Plus, Wereldwinkel Venlo, omwonenden 

Julianapark en het wijkoverleg binnenstad 

steken op 27 oktober 2018 de handen uit 

de mouwen in een "Opgeruimd staat netjes"-opruimactie 

in de binnenstad van Venlo. De weergoden werken mee. 

Zwerfvuil wordt opgehaald tussen het groen in het 

Nolenspark, achterkant Beej Benders richting 

Wilhelminapark en de groenstrook aan de bebouwde kant 

van de Koninginnesingel en de Kop van Weerd. Wethouder Mary Pollux verzorgt de aftrap met het 

opruimen van het eerste zwerfvuil in het Nolenspark. 

December: Fairtrade en duurzaamheid op kerstmarkten 

Via deelname met Wereldwinkel Venlo aan besloten kerstmarkten 

brengen we fairtrade en duurzaamheid onder de aandacht bij in 

totaal circa 4300 medewerkers van Vie Curie, Gemeente Venlo, La 

Providence en Leolux. We doen dat samen met vrijwilligers van 

Wereldwinkels Venlo en Tegelen en studenten van Fontys. 
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December: Inspiratiebijeenkomst Fairtrade Gemeente Nederland 

14 December 2018 is er de inspiratiebijeenkomst voor Fairtrade 

Gemeenten. Ruim 80 fairtraders uit het hele land reizen af naar De 

Gelderlandfabriek in Culemborg. Succesvolle initiatieven van andere 

FTG-organisaties passeren de revue, de toekomststrategie van de 

Stichting Fairtrade Gemeente NL en er is een presentatie van Young 

and Fair over lessen die zij verzorgen op scholen. Peter van Dam houdt een voordracht over zijn 

onlangs verschenen boek ‘De Wereldverbeteraars’, over de geschiedenis van fairtrade. 

Hoogtepunt van de middag was het uitreiken van de Fairtrade 

Actie Award 2018. Boxmeer, Weststellingwerf en Wassenaar 

waren genomineerd en mochten ieder in 5 minuten het publiek 

voor zich winnen. Met een meerderheid aan stemmen is 

Weststellingwerf als winnaar uit de bus gekomen. Een mooie 

activiteit waarin een lokale bekende kok samen met scholieren 

fairtrade afhaalmaaltijden kookten en verkochten. Meer dan 200 

maaltijden zijn er bij de foodtruck afgehaald! De award en de 

Fairtrade Gemeente vlag waren voor Weststellingwerf, maar het 

applaus en de felicitaties waren zeker ook voor Boxmeer en 

Wassenaar. 

Het is een supermiddag met veel inspirerende sprekers en mooie 

ontmoetingen. Veel bekende fairtraders maar ook weer nieuwe 

gezichten. Er worden veel tips en ideeën uitgewisseld en iedereen 

gaat geïnspireerd huiswaarts. Fijn om te zien dat de campagne zo 

in ontwikkeling is. 

December: Prolongatieaanvraag titel Fairtrade Gemeente  

Van september tot half januari 2019 loopt Dirk de Craen, een 3de 

jaars student van de opleiding Finance & Control stage bij Fair Venlo 

en Wereldwinkel Venlo. Ter voorbereiding van de prolongatie van de 

titel Fairtrade Gemeente Venlo verzorgt hij het bijwerken van het 

deelnemersbestand. Hiertoe neemt hij contact op met bedrijven en 

 organisaties, winkels en horecagelegenheden.  

Daarnaast werkt hij mee bij het contacten 

van potentiële klanten van 

kerstpakketten, bij de kerstmarkten en 

verkoop in de winkel. Zijn standplaats is 

Wereldwinkel Venlo, waar hij goed 

begeleid wordt door het bestuur. 
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5. 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.  
 

5.1 Samenwerking met Wereldpaviljoen 
Fair Venlo maakt actief deel uit van de werkgroep educatie van het Wereldpaviljoen. Het 
gezamenlijke team bestaat uit Wilmy van de Wetering, Gerard van den Hombergh, Maria Kuyper, 
Ineke Driessen en Monique Wijnen. In oktober 2018 formaliseren het Wereldpaviljoen en Fair Venlo 
hun intensieve samenwerking op het gebied van educatie met een partnerovereenkomst. Het 
Wereldpaviljoen ontvangt gelden en materialen om gastlessen mondiale vorming te verzorgen op 
scholen en als voorbereiding op het bezoek van de scholen aan het Wereldpaviljoen.  
In 2018 is de werkgroep zowel bezig met de ontwikkeling van het Ghana Paviljoen, dat gepland in 
maart/april 2019 haar deuren opent, vooralsnog voor recreatief bezoek, later voor de scholen. De 
werkgroep educatie is leidend in de inrichting van het inleefatelier, dus eerst moet een globaal 
programma ontwikkeld zijn voordat de bouwers van het Ghana-atelier aan de slag gaan in februari 
2019. Het thema voor Ghana is 2-ledig: het alledaagse leven in Ghana én de 
vluchtelingenproblematiek. 
 
In 2017 heeft deze groep een programma ontwikkeld voor het wereldpaviljoen/inleefatelier 
Nicaragua, 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. Naast het programma Nicaragua 1 ( Basisonderwijs-BO) groep 6-7-8) en 
Nicaragua 2 ( BO groep 7-8 en Voortgezet groep 1-2), die beiden al een poos lopen, hebben we een 
Nicaragua- programma ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 4 van het BO omdat daar vraag naar was. 

 

5.2 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. 

 

5.3 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. 
In het schooljaar 2017-2018 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  
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degelijk voorbereid op deze onderneming. Helaas zijn er in 2018 geen stagiaires in Gambia geweest. 
Wel heeft stichting Bendula contact gelegd met vrijwilligers die het project bezocht hebben om zo 
zicht te houden op het project en het verloop. 

 

5.4 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 werden door studenten 

fairtrade en anderszins duurzame mini-ondernemingen opgezet en gestreden om een duurzame mini 

award. 

In het nieuwe concept ‘StartUp factory’ kregen de startups een workshop om de Global Goals als 

toegevoegde waarde in hun product of dienst mee te 

nemen. Er wordt in lessen aandacht besteed aan 

duurzaamheid, zoals de Global Goals, C2C en 

fairtrade, ondersteund met een excursie naar het C2C 

stadhuis in Venlo. Er is een studenten comité 

duurzaamheid en studenten verkopen met de 

Wereldwinkel duurzame en fairtrade producten, 

zoals tijdens Duurzaamheidsdag 10-10 en Career day, 

en op de besloten kerstmarkten van medisch 

centrum Vie Curie en de gemeente Venlo. 
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Bijlage 1: Balans en resultaten rekening 2018 
 

 2018  2017 

 Werkelijk  Werkelijk 

    
Inkomsten:    
Subsidie  €            -    €            -  

Rente  €          20    €         71  

Bijdrage scholen  €            -   €       660  

Giften  €            -    €            -  

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

Totaal inkomsten  €          20    €       731  

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

Uitgaven:    
Educatie:    
Vergoeding lesuren  €   12.329   €     4.794  

Educatie materialen  €          20    €        332  

Kantoor benodigdheden  €            -   €        107  

Diversen  €        200    €        328  

Totaal  €   12.549   €     5.560  

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

EerlijkWinkelen route  €            -    €            -  

Maatsch.Verantw.Ondernemen  €            -   €          95  

Netwerk activiteiten  €            -    €            -  

Totaal  €            -   €        114  

Overige activiteiten:    
Culturele activeiten  €            -    €            -  

Evenementen  €            -    €            -  

Overige projecten  €            -    €            -  

Totaal  €            -    €            -  

Kosten Organisatie:    
Secretariaat en vergaderkosten  €        235    €        199  

Kosten voor vrijwilligers  €            -   €          50  

Diversen  €        120    €        179  

Totaal  €        355    €        428  

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

Totaal uitgaven  €    12.904    €     6.103  

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

Saldo Inkomsten en Uitgaven  €    12.884-   €     5.372- 

    
Liq. middelen einde jaar  €    25.580    €   38.759  

Nagek. posten per 31 december  €          10    €        306  

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

Vermogen per 31 december  €   25.570    €   38.454  

Vermogen per 1 januari  €   38.454    €   43.825  

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

Afname/Toename  €    12.884-   €     5.372- 
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Bijlage 2: Toelichting Financieel Overzicht Fair Venlo 2018 

 

Algemeen 

In 2018 draaide Fair Venlo hoofdzakelijk op haar eigen vermogen, zoals het geval is sinds de 

oprichting in maart 2015. De stichting heeft in 2018 geen subsidies van de gemeente Venlo of andere 

instellingen ontvangen. 

 

Inkomsten 

De inkomsten in 2018 waren  ontvangen rente a € 20. Ten opzicht van 2017 zijn de inkomsten met   

€ 700 gedaald door de lagere rente en door het wegvallen van de bijdrage van de scholen. 

 

Uitgaven 

De totale uitgaven in 2018 waren € 12.900, € 6.800 hoger dan in 2017.  

Aan educatie is € 12.550 uitgegeven. € 11.750 is uitgegeven voor de meerjaren overeenkomst met 

stichting  Wereldpaviljoen Steyl. De educatie werkgroep van Fair Venlo is samengevoegd met de 

educatie werkgroep van het Wereldpaviljoen en zal dit bedrag gebruiken om lessen te geven aan 

scholen de komende drie school jaren. 

 € 800 heeft Fair Venlo zelf dit jaar nog aan lessen, materiaal en opslag van materiaal uitgegeven . 

Van de uitgaven voor lessen is  € 63 uitgekeerd als  vrijwilligers vergoeding aan één van onze 

vrijwilligers. 

Voor andere activiteiten zijn dit jaar geen kosten gemaakt. In 2017 is € 100 uitgegeven aan andere  

activiteiten.  

De algemene kosten in 2018 waren vergelijkbaar met 2017, namelijk € 355. Waarvan € 120 voor de 

bankrekening en € 235 voor het secretariaat en met name de vergaderingen. 

 

Vermogen 

Het vermogen van Fair Venlo was eind december 2018 € 25.570. Dit is € 12.884 lager dan eind 2017. 

Het vermogen staat vrijwel volledig op een spaarrekening. 

 

Kascontrole 

De controle en goedkeuring is gedaan door de Raad van Toezicht conform de statuten. 
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Bijlage 3: Mijlpalen Fair Venlo (incl. voorgangers MPV en Fairliefd) 
 

 

  

  

  

  
 


