JAARPLAN 2015

Na de officiële opening van het Wereldpaviljoen op vrijdag 17 oktober 2014 zijn we met alle
werkgroepen aan de slag gegaan. Samen met de teamleiders en 80 vrijwilligers hebben we het
fundament gelegd voor een nieuwe bijzondere culturele attractie met een maatschappelijk
schuimkraagje in Limburg.
In het nieuwe jaar staan we voor een belangrijke taak om de organisatie van het Wereldpaviljoen te
stabiliseren en uit te bouwen. Dat doen we met uitsluitend vrijwilligers.
De doelstelling van het Wereldpaviljoen is om de bezoekers te verrassen en te verbazen en hen
tegelijk door de bijzondere ambiance, informatie en interactieve activiteiten kennis te laten maken
met andere culturen. De bezoekers krijgen informatie over de millenniumdoelen, fair trade en
solidariteit en daardoor bagage om als wereldburgers een bijdrage te leveren, hier en elders, aan een
betere en eerlijke wereld waarin respect is voor andere culturen.
Het inleefatelier staat in het teken van het Midden-Amerikaanse land Nicaragua. Dat heeft te maken
met de banden van de gemeenten Gennep en Maastricht met steden in Nicaragua. Daarnaast
beschikt het Wereldpaviljoen over een theaterruimte.
Het Wereldpaviljoen onderzoekt in 2015 de mogelijkheden om een tweede inleefatelier te realiseren
in 2016. Gedacht wordt aan het Afrikaanse land Ghana vanwege de nalatenschap van het
inleefatelier Ghana van het Afrikacentrum in Cadier en Keer. Voor dit project zijn al contacten gelegd
met Noord-Limburgse organisaties die contacten hebben in Ghana. Ook vanuit het Missiehuis kan
expertise worden ingezet. In 2015 wil het bestuur een werkgroep formeren die een en ander
ontwikkelt.
Het bijzondere van het Wereldpaviljoen is dat het een attractie is voor de hele familie, van kinderen,
ouders tot en met de grootouders. Een zinvol bezoek bij goed en slecht weer. In het Wereldpaviljoen
schijnt altijd de zon!
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Op dit moment ontvangt het Wereldpaviljoen:





Schoolklassen i.s.m. CultuurPAD, tijdens schooluren
Recreatieve bezoekers (jong en oud), woensdag- en zondagmiddag
Groepen/families,verenigingen op afspraak
Bedrijfsleven, op afspraak

Doelen 2015
Vrijwilligers
Aan het begin van het nieuwe werkte de Stichting wereldpaviljoen met 80 vrijwilligers
inclusief zes teamleiders. De vrijwilligers vormen het cement van het wereldpaviljoen. In
2015 krijgt het vrijwilligersbeleid handen en voeten, worden de overeenkomsten getekend
en regelmatig overleg gepleegd. Daar waar wenselijk ondersteunt het bestuur
mogelijkheden voor deskundigheidbevordering. Dat kunnen cursussen/trainingen zijn of
bezoeken aan andere organisaties. De teamleiders houden functioneringsgesprekken met
hun vrijwilligers. Het bestuur houdt jaarlijks een functioneringgesprek met de teamleiders.
Er worden jaarlijks speciale vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd zoals de jaarlijkse
kerstavond.
Werkgroep Educatie
Onder leiding van de werkgroep Educatie ontvangen onze speciaal getrainde vrijwilligers thans twee
keer in de week een schoolklas (groep, 6, 7 of 8). De grootte van de groepen zijn gemiddeld 28
leerlingen. Een sessie in het Wereldpaviljoen duurt 2,5 uur. De reacties van docenten en kinderen zijn
zeer positief. Het aangeboden programma sluit aan op het curriculum van de basisscholen.
In 2015 wil de werkgroep Educatie het aantal schoolbezoeken uitbreiden. Dat is mede afhankelijk van
het aantal vrijwilligers dat zich voor deze vrijwilligers job meldt.
Tegelijk wil de werkgroep Educatie onderzoeken wat het Wereldpaviljoen de onderbouw kan
aanbieden en op welke wijze we aansluiting kunnen krijgen bij het voortgezet onderwijs. Samen met
de culturele ontwikkelaar SIEN wordt het bestaande programma vernieuwd c.q. uitgebreid.
Werkgroep Recreatie
Elke woensdag- en zondagmiddag staan onze vrijwilligers Recreatie gereed om de wisselende
aantallen bezoekers op te vangen en te begeleiden in het Wereldpaviljoen. Na een inwerkperiode
van aftasten en zoeken is het nu zaak om en ander te stabiliseren en de inhoud nog aantrekkelijker te
maken.
Een van de sfeerpunten is extra training voor de vrijwilligers over gastvrijheid en professionele
uitstraling.
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De werkgroep recreatie gaat in 2015 het pakket uitbreiden met o.a. de mogelijkheid voor
verjaardagsfeestjes. Daarnaast start de werkgroep met naschoolse activiteiten in samenwerking met
padeXpress. Dit zorgt ervoor dat er op de woensdagmiddagen meer kinderen zijn en tegelijk meer
begeleiding wenselijk is.
Werkgroep La Cantina
De vrijwilligers in La Cantina ontvangen onze bezoekers als eerste. Het is de plek waar de tickets
worden verkocht en de bezoekers informatie krijgen over het verdere verloop van het bezoek aan
het Wereldpaviljoen.
In la Cantina kunnen de bezoeker ook een kopje eerlijke koffie/thee met of zonder vlaai/koek krijgen
en ze kunnen iets kopen in onze World Shop.
Voor 2015 staat op het programma om de uitstraling van de winkel te professionaliseren.
Het bestuur bestudeert de mogelijkheid om een horecavergunning te krijgen voor La Cantina voor
het schenken van zwak alcoholische drank.
Werkgroep technische Dienst
Binnen deze groep zijn enkele mensen aangewezen als de huismeesters die zorg dragen voor het
openen en sluiten van het wereldpaviljoen. De groep met vakmensen dis verantwoordelijk voor het
onderhoudt en alle voorkomende technische klussen.
Werkgroep Financiën
De werkgroep Financiën is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële gang van zaken. Het
opstellen samen met de penningmeester van de Stichting van een begroting en het opstellen van de
jaarrekening. Het boeken van de inkomsten van La Cantina, Worldshop en donaties. Ook de
betalingen van rekeningen wordt door deze werkgroep verricht.
Werkgroep Administratie
De werkgroep Administratie is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid (registreren,
overeenkomsten, Verklaring Goed gedrag e.d.), het bijhouden van de dagagenda en in het bijzonder
de reservering van groepsbezoeken.
Werkgroep Communicatie
De werkgroep Communicatie verzorgt de algemene Nieuwsbrief en de Nieuwsflitsen voor de
vrijwilligers. Bovendien wordt in 2015 gewerkt aan een nieuwe klantvriendelijke website. Website en
andere sociale-media als facebook en Twitter worden actueel bijgehouden.
De werkgroep is verantwoordelijk voor de externe publiciteit. Verspreiding van flyers e.d. De
werkgroep onderhoudt contacten met Liefde voor Limburg .
Het streven is om zoveel als mogelijk in 2015 de teksten (videoclip Fokker, flyers, informatieborden)
in het Duits om te zetten. Vervolgens kan een kampanje worden gestart in Nord.Rhein-Westfalen.
Werkgroep programmering
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In 2015 start een nieuwe werkgroep die alleen of samen met andere partijen diverse evenementen,
exposities e.d. organiseert in het Wereldpaviljoen. Te denken valt aan bijzondere concerten,
filmavonden, lezingen en kunst exposities. In 2015 is de eerste samenwerking met het
Cultuurpodium De Speelplaats en de Culturele Raad Tegelen.
Bestuur
Nu het Wereldpaviljoen functioneert is het goed om binnen het bestuur de taken te herverdelen c.q.
afspraken te vernieuwen. Doordat elk bestuurslid verantwoordelijk is voor een bepaalde activiteit
wordt het werk verdeeld en het draagvlak vergroot.
De stichting heeft gekozen voor een platte organisatie. De teamleiders van het Wereldpaviljoen
hebben een grote verantwoordelijkheid en zijn verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van
hun werkgroepen.
Maandelijks komen de teamleiders bij elkaar onder leiding van de voorzitter van dit overleg. Omdat
we daarvoor op dit moment geen mankracht hebben wordt die taak tijdelijk vervuld door de
voorzitter en bestuurslid Dols. Het streven is ernaar om in 2015 een coördinator te vinden voor deze
functie die mogelijk kan uitgroeien tot projectleider. De schakel tussen bestuur en de vloer.
Financiën/fondswerving
Dankzij een goed financieel beleid en mooie donaties in 2014 maakt de stichting in 2015 een goede
start. Zo snel als mogelijk wil de stichting inzicht krijgen in de exploitatie en dan met name over de
hoge energiekosten en hoe we die kunnen verlagen.
In 2015 worden samen met een vrijwilliger op het gebied van fondsenwerving door het bestuur
nieuwe wegen bewandelt om gelden te generen.
Gebouw / werkgroep Technische Dienst
In de monumentale drukkerij van het Missiehuis Sint Michaël heeft de Stichting Wereldpaviljoen de
vroegere expeditieruimte gehuurd voor de duur van vijf jaren met recht tot verlening van het
Missiehuis Sint Michaël te Steyl. In het voorjaar van 2015 wordt de drukkerij en de rest van het
ensemble (gebouwen en tuinen) overgedragen aan de Stichting Kloosterdorp Steyl.
In de drukkerij heeft de Stichting Wereldpaviljoen de beschikking over twee expositieruimtes (het
inleefatelier Nicaragua 200 m2 en de theaterruimte 160 m2. Bovendien de entree/terminal (54 m2)
en La Cantina en keuken (60m2). De entree, kantoor en toiletten, die het Wereldpaviljoen thans in
gebruik heeft, zijn gezamenlijke ruimtes voor toekomstige gebruikers van de rest van het pand. De
toekomst zal leren hoe dat in zijn werk gaat. Bij de terminal staat de romp van de Fokker 50.
In 2015 worden de contacten met de nieuwe stichting verstevigd en komt er een periodiek overleg.
Een van de eerste onderwerpen ter bespreking en afhandeling is de aanpassing van de
huurovereenkomst en beheersing van het energie verbruik.
Nu we enkele maanden draaien blijkt dat het energieverbruik enorm hoog is. Belangrijk speerpunt
van de Technische Dienst is om inzichtelijke te krijgen hoeveel energie (gas, water en electra) er
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wordt verbruikt en op welke wijze we dat verbruik kunnen verminderen. Bovendien wordt
bestudeerd welke ruimten we verder kunnen isoleren (deuren, r amen).
Epiloog
In 2015 staan we voor de belangrijke opgave om de in 2014 ingezette koers vast te houden en daar
waar mogelijk verder uit te bouwen en te professionaliseren.

Bestuur Stichting Wereldpaviljoen
Donderdag 22 januari 2015
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