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Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst opende de voorzitter zijn toespraak met de woorden: “Het afgelopen jaar 2019 was er een met een lach en een traan.” Inderdaad bleek
2019 voor het Wereldpaviljoen beide uitersten te bieden. Het bleek een jaar, waarin
het Wereldpaviljoen in verband met overlijden afscheid moest nemen van twee vrijwilligers. Een van hen was de teamleidster van La Cantina. Haar afscheidsdienst vond
in het Wereldpaviljoen op indrukkende wijze plaats.
- De lach heeft te maken met het feit dat
we afgelopen jaar drie hoogtepunten
hebben gekend:
- In april werd ons Ghana belevingscentrum met VR-experience geopend door
gouverneur Theo Bovens en minister
Idris van de ambassade van Ghana.
- In oktober was het 5 jaar geleden, dat
het Wereldpaviljoen haar deuren opende op de huidige locatie.
- Ook werden we door de brancheorganisatie “Eropuit in eigen land” in oktober
onderscheiden met een tweede plaats
als beste uitje van Nederland.
………………………………………

Doel en Visie

Via de reguliere openingstijden:
op zondag- en woensdagmiddag voor
volwassenen en kinderen. Op deze wijze
kent het Wereldpaviljoen ook twee componenten: een educatieve- en een toeristische component.
………………………………………

Organisatie

Doel van het Wereldpaviljoen is om haar
bezoekers bewust te maken van het feit
dat buiten Nederland miljarden mensen
wonen met andere gewoonten en gebruiken, andere taal en cultuur, en die
onder vaak veel slechtere levensomstandigheden moeten leven. Het respecteren van deze verschillen is een belangrijke voorwaarde voor een goed wereldburgerschap. Het Wereldpaviljoen probeert dit op twee manieren te realiseren:
Via scholen:
er is een educatief programma gemaakt
om klassikaal kinderen onder te dompelen in de culturen van Nicaragua en binnenkort ook van Ghana. Zij leren een
dagdeel te leven, zoals kinderen dat in
Nicaragua en Ghana doen.

Om alle ontwikkelingen binnen het Wereldpaviljoen in goede banen te leiden
stelde het bestuur medio 2018 een tijdelijke projectleider aan in de persoon van
Thijs Vossen. Hij begeleidde het proces
van professionalisering van de organisatie en de activiteiten van onder andere
de Ontwikkelgroep Ghana. Dit project is
in 2019 voortgezet en inmiddels in grote
lijnen geïmplementeerd. Er is een solide
en professionele organisatie tot stand
gebracht. Voor elke functie, van bestuurslid tot teamleider, ligt er nu een
functieprofiel, waarin de taken en verplichtingen zijn vermeld.
………………………………………

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 personen. Leo
Janssen en Henk Janssen hebben het
bestuur in de loop van 2019 en Gerry
Jacobs met ingang van 1 januari 2020
verlaten, terwijl Bart Kuntzelaer (bestuurslid) en Eef Bongaarts (secretaris)
zijn toegetreden. Gezien hun functie
voor de totale organisatie zijn de Admi-
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nistratie en Financiële administratie aangehaakt aan het bestuur: de Administratie aan de functie van de secretaris en
de Financiële Administratie aan de functie van de penningmeester.
………………………………………

Teams
Het Wereldpaviljoen kent een vijftal
teams, te weten Recreatie, Educatie,
Horeca, Technische Dienst en PRCommunicatie & Marketing. Elk team
kent een teamleider en een plaatsvervangend teamleider. Bovendien heeft
elk team een bestuurslid als eigen aanspreekpunt. Na het overlijden van de
teamleidster Horeca heeft het echtpaar
Piet en Marianne Driessen haar als
teamleider opgevolgd.
………………………………………

Vrijwilligers

Het Wereldpaviljoen kent op 31 december 2019 75 vrijwilligers. Gezien onze
ambities is dat aantal wellicht te weinig.
Reden dat door het team PR-Communicatie & Marketing gewerkt wordt
aan een promotiecampagne, die in het
jaar 2020 gestalte moet krijgen.
Om deze actie goed te organiseren heeft
het team gegevens nodig: die hopen we
onder andere te vinden in de actie
Meten is Weten, die vanaf 1 januari
2020 is gestart.
………………………………………

Bezoekers
Het aantal bezoekers dat het Wereldpaviljoen in 2019 heeft bezocht, is met
meer dan 30% gestegen ten opzichte
van het jaar daarvoor, namelijk van
5.000 naar 6.500. Ook het aantal
schoolklassen dat het educatieve pro-

gramma in het Wereldpaviljoen volgden,
nam toe van 53 naar 76. Die stijging
heeft ook te maken met de actie van
SOS Meerlo-Wanssum die alle basisscholen uit de gemeenten Venray en
Horst a.d. Maas heeft aangeboden om
gratis naar het Wereldpaviljoen komen.
Het aantal kinderfeestjes is iets teruggelopen van 69 naar 47. Door de verbouwing voor het Ghanapaviljoen bleek er
te weinig ruimte te zijn voor 2 feestjes
en is het aantal per middag teruggebracht van 2 naar 1. Ook heeft een groot
aantal personen het Wereldpaviljoen
bezocht door middel van een Arrangement in het kader van een familiefeest,
teambuilding organisatie, etc.. Het betrof in 2019 58 arrangementen.
Tenslotte hebben in het kader van diverse overige activiteiten ook personen het
Wereldpaviljoen bezocht. Deze zijn echter niet in de telling meegenomen. Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de
Open Dag van Kloosterdorp Steyl, toen
circa 1.000 personen een kijkje zijn komen nemen, de uitvaartplechtigheid van
teamleidster horeca en de Duurzaamheidsmarkt van de gemeente Venlo.
Wij hopen dat in het nieuwe jaar nog
meer bezoekers het Wereldpaviljoen
zullen bezoeken. Dat willen we bereiken
met een professionele marketing, daar
waar mogelijk twee kinderfeestjes tegelijk op de woensdagen en meer arrangementen.

………………………………………
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Kloosterdorp Steyl

van de Stichting Vrienden van het
Wereldpaviljoen. Onder de kop ANBI
wordt dit ook gepubliceerd op de website www.wereldpaviljoen.com.
Jaarlijks ontvangen we van onze
"Vrienden van het Wereldpaviljoen" (we
hebben er inmiddels 18) een mooi bedrag van € 50,- per vriend en betalen de
‘eigenaren’ van de vliegtuigstoelen (18)
per twee jaar € 200,- per stoel.
………………………………………

Bijzondere activiteiten
en gebeurtenissen

Het Wereldpaviljoen maakt deel uit van
het platform Cultuur-Toeristische Aanbieders Steyl. Samen is gewerkt aan de
opzet en uitvoering van een marketingen communicatieplan voor het kloosterdorp Steyl. Tenslotte is het Wereldpaviljoen betrokken bij de oprichting van de
Stichting Steyl Inspireert op 23 augustus
2019. In deze stichting is, naast de cultuur-toeristische aanbieders, ook de
horeca vertegenwoordigd. Doel van deze nieuwe stichting is om de regie te nemen van de promotie van het geheel
van alle cultuur-toeristische aanbieders
in Steyl.
………………………………………

Andere contacten
Verder zijn er ook in 2019 collegiale
contacten met Studio Globo in België en
de stedenbanden Gennep-San Pedro,
Maastricht-Rama en Helmond-San Marcos en met Noord-Limburgse organisaties die in Ghana projecten hebben zoals
Vrienden van Christopher Sevenum,
Co-Foundation (Venlo-Kitase), Calebas
(Venray).
………………………………………

Financiën
Het Wereldpaviljoen krijgt voor de jaarlijkse exploitatie geen subsidie. In 2019
draaiden we met een klein tekort. Dat
werd opgevangen door een uitkering

- Op 14 april werd het Ghana paviljoen
door Commissaris van de Koning en minister Habib Idris van de Ambassade
Ghana geopend. Bijzonder in het Wereldpaviljoen, dat vijf jaar geleden van
start ging met een inleefatelier Nicaragua, is de Virtual Reality Experience in
de Ghana afdeling.

- Eind mei is kunstenares Faustina uit
Noord-Ghana twee weken op bezoek
geweest in het Wereldpaviljoen. Ze
heeft onder andere een van de huisjes in
het Ghana belevingscentrum beschilderd zoals ze dat ook doet in haar dorp
in Noord-Ghana.
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- Op 2 september vond de Steylerdag
plaats. Alle cultuur-toeristische attracties in Steyl waren die dag (nagenoeg)
gratis toegankelijk. Circa 1.000 personen
bezochten die dag het Wereldpaviljoen.
- Op 19 september vond in het Wereldpaviljoen de uitvaartplechtigheid van
teamleidster Henny Verbong plaats.
- Op 14 oktober
werd bekend gemaakt dat het Wereldpaviljoen door
de brancheorganisatie “Eropuit in eigen
land” onderscheiden
is met een tweede
plaats als beste uitje
van Nederland.
- Op 9 November organiseerde de gemeente Venlo in het Wereldpaviljoen
een Duurzaamheidsmarkt.
- Cultuurpodium de Speelplaats organiseerde op 19 december een concert van
Joep’s Kapel. Dit concert trok circa 100
betalende bezoekers.
- Tenslotte is het Wereldpaviljoen op 30
mei vertegenwoordigd geweest op het
Wereldfestival in Boxmeer, op 27 oktober op de Fair Trade en Global Goals
markt in Helmond en op 11 december
op de Vacaturemarkt voor vrijwilligers in
Blerick.
………………………………………
Jaarplan 2020
Voor het jaar 2020 heeft het Wereldpaviljoen de volgende voornemens.
- Een verdere stijging van het aantal bezoekers door o.a.: Intensivering van de
PR door samenwerking binnen Steyl
Inspireert: Gerichte promotie op basis
van eigen onderzoek;
- Het verder implementeren van het verleden jaar gemaakte Communicatieplan;
Promotie ook richten op ons buurland
Duitsland;
- Het aanbieden van teksten en geluidsopnames in het Duits;
- Onderzoek of het wellicht aanbieden
van een audiotour in Nederlands, Duits
en Engels haalbaar is;

- Het weer aanbieden van twee kinderfeestjes op de woensdagmiddag;
- Het opzetten van een educatief programma voor Ghana’;
- Het aanbieden van workshops Afrikaanse dans, zang en muziek.
- Prolongatie van concerten in het Wereldpaviljoen.
- Verhoging inkomsten via La Cantina
door verhoging kwaliteit aanbod.
- Contact zoeken met Duitse scholen om
ook deze warm te maken voor een bezoek aan het Wereldpaviljoen.
- Verhoging verkeersveiligheid in de nabije omgeving van het Wereldpaviljoen
door samen met het Missiehuis en andere Steyler partners in overleg te treden
met de gemeente Venlo voor het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte
van de oversteekplaats van onze parkeerplaats naar de ingang van de airport
en andere verkeer-remmende maatregelen.
- Op 19 maart een dialoog te voeren met
de vrijwilligers over onderwerpen als:
Wat motiveert jou om hier te helpen?
Wat zie jij als doel van het WP? Wat heb
je als vrijwilliger nodig om met plezier
actief te blijven binnen het WP en Wat is
na de afgelopen 5 jaar de “Nieuwe Stip
op de Horizon”?
- Het houden van een Open Dag voor
vrijwilligers op 4 april om nieuwe vrijwilligers te werven.
- Het financieel gezond houden van de
organisatie.
- Het nadrukkelijker promoten van arrangementen voor groepen, organisaties
en families, concerten en andere activiteiten in het Wereldpaviljoen.
Aldus vastgesteld op de bestuursvergadering van dinsdag 10 maart 2020.
Stichting Wereldpaviljoen Steyl
René Poels, voorzitter
Eef Bongaarts, secretaris
Huub Lichteveld, Penningmeester
En de bestuursleden Jan van Schaik,
Ton Dols en Bart Kuntzelaers.

