Jaarverslag 2013

Wereldpaviljoen Steyl
Dit jaarverslag geeft een beknopt overzicht van activiteiten die het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden t.b.v. de realisering van de doelstellingen van de
stichting. De Nieuwsbrieven nr. 35, 36, 37, 38, 39 en 40 maken integraal
onderdeel uit van dit jaarverslag. De Nieuwsbrieven zijn te vinden op onze
website. De stichting Wereldpaviljoen gaat in Steyl in het kader van
Wereldburgerschap, een cultureel, educatief en recreatief belevingscentrum
realiseren.
Het doel van de stichting Wereldpaviljoen zoals dat omschreven is in de
stichtingsakte:
1.

a. Het creëren van culturele verbindingen en bewustwording met diverse
doelgroepen uit binnen- en buitenland om daarmee een open en
respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen te laten groeien
en het streven naar vergroting van het draagvlak onder de Nederlandse
bevolking ten aanzien van internationale samenwerking, eerlijke handel en
duurzame ontwikkeling.
b. Het in samenwerking met culturele organisaties, kunstenaars en het
onderwijs en andere partijen het stimuleren en ondersteunen van
leerprocessen die bijdragen aan de vorming tot actief Wereldburgerschap.
c. Het opzetten, ontwikkelen en in stand houden van een platform voor
bedrijven en instellingen die belang hebben en/of willen ontwikkelen in
internationale samenwerking gericht op eerlijke handel.
d. Waarde creëren door het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, zo
mogelijk in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen , met als
doel de internationale eerlijke handel te onderzoeken, mogelijk te maken
en te stimuleren.

e. Het fungeren als een recreatief en educatief "vliegwiel" voor de
verdere ontwikkeling van Kloosterdorp Steyl in het kader van de door hun
recent opgestelde Structuurvisie.
En het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
.2. De stichting dient het algemeen belang.
.3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
.4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het realiseren van een Wereldpaviljoen in de regio Venlo met als vast
onderdeel inleefateliers, expositie- en theaterruimte voor kinderen,
jongeren en volwassenen.
b. Het in het Wereldpaviljoen op een inspirerende, belevingachtige en
onderhoudende wijze aandacht schenken aan andere culturen en
onderwerpen als de Millenniumdoelen, Eerlijke Handel, Cradle to
Cradle, Wereldvoedsel, Recycling, Duurzaamheid en Maatschappelijk en
Verantwoord ondernemen.
c. Het (laten) organiseren van seminars, congressen, culturele
voorstellingen, lezingen, film- en muziek en culturele festivals die passen
binnen de doelstelling van de stichting.
Bestuur:
Momenteel bestaat de organisatie van het Wereldpaviljoen uit een stichting
met een zevental bestuursleden. Deze bestuursleden worden ondersteund
door vakspecifieke adviseurs. Jan van Schaik uit Grubbenvorst volgde in het
bestuur Winfried Timmers op en Margriet Weinberg uit Steyl volgde in 2013
secretaris Isabel Titulaer op.
Het bestuur van de Stichting Wereldpaviljoen bestaat uit:
 Voorzitter dhr. René Poels – initiatiefnemer Wereldpaviljoen, oudjournalist en chef redactie van Dagblad de Limburger, voorzitter SOS
Meerlo-Wanssum;
 Penningmeester dhr. Ronald Kohnen – mede- initiatiefnemer
Wereldpaviljoen en directeur COS Limburg

 Secretaris mevr. Margriet Weinberg – financieel-administratief
deskundige
 Lid dhr. Ton Dols – oud bestuurslid scholengroep KEROBEI te Venlo, ouddirecteur en docent in basisonderwijs
 Lid dhr. Harry Clevis – associate Boer & Croon Executive Manager,
eigenaar Clevis Consultancy BV en oud-directeur Vodafone en Xerox;
 Lid dhr. Henk Janssen – oud-voorzitter Centrale Directie Bouwens van der
Boijecollege te Panningen
 Lid dhr. Jan van Schaik – oud-directeur/eigenaar Recreatiecentrum De
Schatberg, oud-bestuurder RECRON
De vakspecifieke adviseurs die het bestuur van zowel gevraagd als ongevraagd
advies voorzien:
 Financiën: Dhr. Huub Lichteveld – eigenaar Lificon, oud-financieel
adjunct-directeur Zorgsector
 Internationale contacten: Henny Jenner, oud-manager Xerox
internationaal, OPUM.
 Marketing: Isabel Titulaer, marketing- en communicatiedeskundige
Viduo.
 Toerisme & overheid: Dhr. Peter Toonen - projectleider Toerisme
gemeente Gennep en Regio Venlo
Ambassadrice: Renée van Wegberg – nationaal en internationaal bekende
zangeres en musicalster
Vrijwilligers:
De stichting wereldpaviljoen werkt voorlopig uitsluitend met vrijwilligers. Via
een oproep in de media en de vrijwilligerscentrales in Venray en Venlo hebben
vijftigtal mensen gemeld die een bijdrage willen leveren aan de realisering en
exploitatie van het wereldpaviljoen. Wim van der Plas uit Velden werd
benoemd tot coördinator van de vrijwilligers. In het najaar is gestart met het
opzetten van de organisatie en het bemensen van de werkgroep.

Eind 2013 waren de werkgroepen Technische Dienst, Educatie en
Recreatie al actief en werd een begin gemaakt met de werkgroep
Administratie&Facilitair.
Relatie Missiehuis
In 2013 werd eerst een samenwerkingsovereenkomst getekend met het
bestuur van het Missiehuis en in het najaar een huurovereenkomst. Daarin
staat dat het Wereldpaviljoen gedurende vijf jaren gebruik mag maken van
enkele ruimtes in de voormalige drukkerij aan de Sint Michaëlstraat te Steyl. De
huur bedraagt € 5000,00 per jaar. Het Missiehuis moet enkele bouwkundige
aanpassingen doen.
Samenwerking
De stichting Wereldpaviljoen heeft in 2013 met veel groepen, organisaties en
scholen samengewerkt en overleg gevoerd. Zo was er intensief contact met
het Missiehuis Steyl, wijkraad Tegelen, de mondiale groepen in Nrd-Limburg,
>>> Cultuurpad, SIEN, GESP Gennep, Rama Maastricht, Fontys Hogeschool,
Zuyd Hogeschool e.d.
Recreatieve functie
>>> In het verslagjaar is een brainstormsessie gehouden over de mogelijkheden
van recreatieve functies die het Wereldpaviljoen kan uitdragen. Onder
creatieve leiding van Chiel van der Linden van HET&Co&Co uit Meerlo
passeerden vele suggesties en ideeën de revue. Een aantal daarvan wordt de
komende tijd nader uitgewerkt. Aan deze bijzondere sessie deden naast enkele
bestuursleden ook directeur Jos Schatorjé van het Limburgs Museum en Peter
Broekmans van Rendiz mee.

Leisure concept met cultuur en educatie

Twee groepen studenten van Zuyd Hogeschool Heerlen (faculteit
Facility Management, afstudeerrichting Event&Leisure Management ) hebben
in 2013 hun concepten rondom het Wereldpaviljoen Steyl gepresenteerd aan
een vakjury, collega-studenten en het bestuur van het Wereldpaviljoen. Beide
groepen concludeerden dat het belevingsconcept van het Wereldpaviljoen
aansluit bij de behoeftes van kinderen/jongeren en gezinnen. “Het is een
uitstekend Leisure-concept met een Cultureel en Educatief schuimkraagje”, is
de conclusie.
Bouwteam Wereldpaviljoen
Om de bouw van het inleefatelier Nicaragua te realiseren en het hele proces
goed te begeleiden (van opdracht tot de oplevering) heeft de Stichting
Wereldpaviljoen een bouwteam geformeerd. Daarin zitten o.a. twee
vrijwilligers die ook gedurende de Floriade wekelijks de stand van het
Wereldpaviljoen bemensten, te weten Niek Vrijdag uit Velden en Toon Dinghs
uit Castenray. Beiden hebben in de bouwwereld grote ervaring. In het
bouwteam hebben verder zitting Huub Lichteveld, Ton Dols en René Poels.
Inleefatelier Nicaragua
Vanwege de omvang van het project en het feit dat wij met gemeenschapsgeld
werken heeft de stichting Wereldpaviljoen drie standbouwers benaderd met de
vraag een plan en offerte te maken voor het inleefatelier Nicaragua. We
hebben prachtige plannen binnen gekregen. In dat paviljoen bouwen we o.a.
een cacao-fabriek, een school, een dorpshuis met afdak en wasbak, een
gemeentehuis en een fabriek, een bank e.d.
Kortom: Nicaragua in het klein.
De keuze van bouwteam en bestuur Wereldpaviljoen is na lang wikken en
wegen unaniem gevallen op het ontwerp van het bedrijf GIX Interiors &
Exhibitions in Horst. Gidi Roosen is directeur van dit jonge bedrijf en hij is de
ontwerper van het inleefatelier Nicaragua. In november/december is het
inleefatelier Nicaragua gebouwd.

Fondswerving en schenkingen
Het project Inleefatelier Nicaragua is gerealiseerd dankzij een bijdrage van de
>>> provincie Limburg. De provincie heeft oorspronkelijk een bedrag van
maximaal € 165.000 beschikbaar gesteld maar stelde uiteindelijk maar €
111.000 beschikbaar omdat de stichting minder uitgaven had gedaan dan
aanvankelijk werd aangenomen.
Via subsidiebureau TRIAS zoekt de stichting naar fondsen die een bijdrage
willen leveren. Dat heeft in 2013 nog niets opgeleverd. Los daarvan zoekt de
stichting zelf ook subsidiebronnen. Dat heeft ertoe geleid dat enkele
gemeenten in Noord-Limburg geld beschikbaar hebben gesteld.
Van de Raad van Commissarissen van Floriade 2012 mocht het Wereldpaviljoen
een groot aantal kantoormeubels en kantoorspullen, computers, keukengerei
e.d. overnemen t.b.v. de inrichting van kantoor en keuken in het inleefatelier in
de voormalige drukkerij in Steyl.
ANBI en Belastingdienst
De Stichting Wereldpaviljoen kreeg het predicaat ANBI hetgeen betekent dat
giften aan de stichting aftrekbaar zijn. Bovendien heeft de belastingdienst onze
stichting aangemerkt als een organisatie die belastingplichtig is.
Planning 2014
Belangrijkste doelstelling in 2014 is het openstellen van het Wereldpaviljoen en
de start van de culturele- en educatieve programma’s. Daarvoor moeten de
theater/expositieruimte, de keuken, ontvangstruimte en kantoor worden
verbouwd c.q. ingericht.
Tegelijk wordt de organisatie opgezet en gaan de vrijwilligers in de diverse
werkgroepen aan de slag.
Het bestuur start een actie om fondsen en "Vrienden van het Wereldpaviljoen"
te werven met als doel gelden te generen voor de exploitatie van het
Wereldpaviljoen.

Het financieel verslag van 2013 maakt integraal onderdeel uit van dit
Jaarverslag 2013.
Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van donderdag 16 februari
2014 te Steyl.
Stichting Wereldpaviljoen
Voorzitter, René Poels

Secretaris, Margriet Weinberg

