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Inleiding
Evenals vorig jaar is ook het jaar 2021 voor het Wereldpaviljoen in verband met de coronapandemie een enorm lastig jaar geweest. Allereerst vanwege de langdurige sluiting in de eerste helft van 2021. Maar vervolgens ook door de discussies over wel of
niet vaccineren, de coronapas, de beperking van het aantal bezoekers en het vooraf
reserveren. Het overgrote deel van onze vrijwilligers behoort, gezien hun leeftijd, tot
de kwetsbaren in onze samenleving. Zij stonden dan ook klaar om gevaccineerd te
worden op het moment dat dit voor hen mogelijk werd.
Voor onze bezoekers bleken de genomen maatregelen in het Wereldpaviljoen gelukkig
weinig problemen te vormen en ook de invoering van de coronapas heeft niet geleid
tot veel discussie.
Ondanks de sluiting tijdens de eerste
helft en de laatste weken van het jaar,
mogen we om verschillende redenen
spreken van een goed jaar:
 Evenals in 2020 is de band met en tussen onze vrijwilligers heel hecht gebleven. Onze vrijwilligers hebben regelmatig aangegeven het Wereldpaviljoen en ook hun collega’s enorm te
missen. Ook de warme steun in woord
en gebaar, die we hebben mogen ontvangen van particulieren en bedrijven,
heeft ons in positieve zin diep geraakt.
Onze oprechte dank hiervoor. Wij
hebben hierdoor nog meer energie
gekregen om weer aan de slag te gaan

en het Wereldpaviljoen nog beter op
de kaart te zetten.
 Ondanks de lange sluiting hebben,
vooral in de zomermaanden, hebben
toch grote aantallen bezoekers het
Wereldpaviljoen bezocht. Hierover
later meer.
 Dankzij de bijdragen in het kader van
de coronapandemie van rijksoverheid,
gemeente Venlo en diverse particulieren hebben we het jaar 2021 financieel gezien met een klein positief resultaat mogen afsluiten. Ook hier past
een woord van dank aan allen die ons
hebben ondersteund.

Door deze steun vanuit de diverse delen van onze samenleving, zijn bestuur en vrijwilligers van het Wereldpaviljoen nog meer doordrongen van het nut en de wenselijkheid
van onze organisatie. We hebben daarom besloten om in het jaar 2022, het jaar van ons
10-jarig bestaan, met oude en nieuwe activiteiten nog meer van ons te laten horen. We
willen duidelijk laten zien dat het Wereldpaviljoen, zowel op educatief als op recreatief
gebied, een onmisbare maatschappelijke aanvulling in onze regio en zelfs daarbuiten is.
Namens het bestuur Stichting Wereldpaviljoen Steyl,
René Poels, voorzitter
Evert-Jan Bongaarts, secretaris
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Doel en Visie
Doel van het Wereldpaviljoen is om haar bezoekers bewust te maken van het feit dat
buiten Nederland miljarden mensen wonen met verschillende gewoonten, gebruiken,
taal en cultuur en vaak onder veel slechtere leefomstandigheden. Het respecteren van
deze verschillen is een belangrijke voorwaarde voor een goed wereldburgerschap.
Daarnaast probeert het Wereldpaviljoen op speelse wijze te bewerkstelligen, dat haar
bezoekers onze natuurlijke hulpbronnen te respecteren door te laten zien op welke
wijze je “afvalmateriaal” toch kunt gebruiken voor het maken van nuttige dingen.
Het Wereldpaviljoen probeert dit op vier manieren te realiseren:
 Via scholen: er zijn educatieve programma’s gemaakt om klassikaal kinderen onder te
dompelen in de culturen van Nicaragua en Ghana. Zij leren tijdens een dagdeel te
leven zoals kinderen dat in Nicaragua en Ghana doen.
 Via de reguliere openingstijden op zondag- en woensdagmiddag voor volwassenen en
kinderen.
 Via arrangementen (families, bedrijven en andere organisaties) en ook kinderfeestjes.
 Via activiteiten, die we samen met andere partners organiseren, zoals concerten,
lezingen en boekbesprekingen.
Op deze wijze kent het Wereldpaviljoen twee componenten: een educatieve en een
recreatieve (toeristische) component.

Organisatie
Het medio 2018 onder leiding van tijdelijke projectleider Thijs Vossen ingezette proces
van professionalisering van de organisatie en de activiteiten van onder andere de Ontwikkelgroep Ghana is inmiddels volledig afgerond. 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. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider en heeft binnen het bestuur een aanspreekpunt. Dit bestuurslid is tevens bestuurlijk verantwoordelijk voor het desbetreffende team.
…………………………..………………

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 personen. Gezien hun functie voor de totale organisatie is de Administratie gekoppeld aan de
functie van de secretaris en de Financiële
Administratie aan de functie van de penningmeester. Enkele bestuursleden hebben te kennen gegeven geen volgende
bestuursperiode meer te willen ingaan.
Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen, is in onze toekomstvisie Het Wereldpaviljoen en haar Vlucht naar de Toekomst benadrukt dat het bestuur op zoek
gaat naar geschikte kandidaten, die bij
de reguliere bestuurswisseling (rooster
van aftreden) kunnen instromen. Hierbij
zal gestreefd worden naar een samenstelling die een afspiegeling vormt van de
samenleving.

Inbreng van de jongere generatie en ook
van vrouwen zal nieuwe, en zeker ook
wenselijke inzichten kunnen brengen.
…………………………..………………

Teams
Het Wereldpaviljoen kent sinds 2020 zes
teams. De teams Recreatie, Educatie,
Horeca, Technische Dienst, PR-Communicatie & Marketing en ICT. Elk team kent
een teamleider en een plaatsvervangend
teamleider. Bovendien heeft elk team,
zoals gezegd, een bestuurslid als eigen
aanspreekpunt.
…………………………..………………

Vrijwilligers
Het Wereldpaviljoen kent op 31 december 2021 78 vrijwilligers. Gezien onze
ambities is dat aantal te weinig. Reden
om de in 2020 in verband met de coronapandemie uitgestelde wervingscampagne, in 2022 voortvarend op te pakken.
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Coronapandemie
Zoals in het begin van dit Jaarverslag al gemeld, heeft ook het afgelopen jaar in het teken
gestaan van de coronapandemie. Net voor de kerstactiviteiten, die eind 2020 gepland
waren, moest het Wereldpaviljoen als gevolg van een nieuwe golf uitbraken weer de
deuren sluiten. Ditmaal duurde de sluiting tot zondag 13 juni 2021. Op woensdag 9 juni
is een inloopmiddag voor de vrijwilligers georganiseerd. Het was een schitterende zonnige dag. De opkomst was overweldigend. Het merendeel van onze vrijwilligers was die
middag aanwezig. Ze werden ontvangen met koffie en vlaai en vanzelfsprekend met een
korte bemoedigende speech door de voorzitter. Onder het genot van wat drankjes en
hapjes werd heel wat bijgepraat.
Zoals gezegd gingen op zondag 13 juni de deuren weer open. Dit was kort voor de
zomervakantie van regio Noord. Tijdens de zomervakantie en ook nog daarna heeft een
groot aantal bezoekers het Wereldpaviljoen bezocht. Uiteindelijk moesten de deuren
weer kort voor de Kerst gesloten worden in verband met een nieuwe golf van de coronapandemie.
Tijdens de sluitingen heeft het bestuur nauw contact gehouden met de vrijwilligers.
Zo werden er regelmatig Nieuwsflitsen uitgebracht en hebben de vrijwilligers een presentje ontvangen om “de moed erin te houden”. Ook via e-mails heeft het bestuur de
vrijwilligers op de hoogte gehouden van alle coronamaatregelen in relatie tot het
Wereldpaviljoen.

Bezoekers
Het aantal bezoekers dat het Wereldpaviljoen in 2021 heeft bezocht, is als gevolg van de coronapandemie, evenals in
2020, lager dan 2019, vóór de uitbraak
van deze pandemie. Kende het Wereldpaviljoen in 2019 een bezoekersaantal
van circa 6.500, in 2020 was dit teruggezakt naar circa 1.550.
Het bestuur is heel tevreden over het
bezoekersaantal in 2021. Terwijl het Wereldpaviljoen slechts een half jaar (van
medio juni tot medio december) geopend was, hebben we toch 3.070 bezoekers mogen ontvangen: 2.084 recreatieve bezoekers, 154 bezoekers van de kinderfeestjes, 528 bezoekers via bezoek
van schoolklassen voor het educatieve
programma en nog 304 bezoekers voor
arrangementen en andere activiteiten.
Daarnaast hebben tijdens de Steylerdag
circa 1.000 bezoekers een kijkje bij ons
genomen.
Ook in 2021 heeft SOS Meerlo-Wanssum
haar actie voortgezet om alle basisscholen uit de gemeenten Venray en Horst
a.d. Maas gratis het Wereldpaviljoen te
laten bezoeken. Daarnaast heeft het
Mondiaal Platform Horst a.d. Maas de

scholen in haar gemeente aangeboden
om de reiskosten naar het Wereldpaviljoen te vergoeden.
Het aantal kinderfeestjes is beperkt gebleven tot 17, in 2020 bedroeg dit nog
22 en in 2019 47. De vraag naar kinderfeestjes bleef sterk groeien. Maar als gevolg van de pandemie kon slechts een
beperkt aantal doorgaan. Besloten is
om, zo gauw de pandemie is beëindigd,
voor meerdere feestjes per week capaciteit te bieden. Ook het aantal arrangementen en andere activiteiten is het afgelopen jaar beperkt gebleven.
Bestuur en vrijwilligers gaan er alles aan
doen om in 2022 het Wereldpaviljoen
weer optimaal op de kaart te zetten. We
hopen daarmee weer tot hogere bezoekersaantallen te komen.
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Activiteiten
………………………………..…………

Educatie
Als gevolg van de beperkte opening hebben slechts 18 schoolklassen het Wereldpaviljoen kunnen bezoeken. Helaas zijn
vele reserveringen gecanceld door de
gedwongen sluiting.
De samenwerking met Duitse basisscholen, die als gevolg van de coronapandemie in 2020 tijdelijk on hold is gezet, kon
ook in 2021 nog niet opgestart worden.
We hopen deze in de loop van 2022 weer
te kunnen oppakken.
Tussen de corona-perikelen door zijn de
vrijwilligers van Educatie aan de slag geweest met het uitontwikkelen van het
nieuwe educatieve programma van Ghana. De uitvoering van het programma
werd geoefend en succesvol uitgetest op
een aantal klassen. Ook het lespakket,
met daarin de voorbereiding en verwerking voor op school, is afgemaakt.
De scholen kunnen sinds de herfstvakantie kiezen uit drie programma’s: twee
over Nicaragua en een over Ghana. Inmiddels hebben de eerste klassen het
programma in Ghana “Trommels en Verhalen” gevolgd. De reacties zijn zeer lovend.
Tenslotte heeft het Wereldpaviljoen via
het vroegere Afrika Centrum Cadier en
Keer en het Missiemuseum Steyl een
schitterende Ghanese doodskist in de
vorm van een vogel in bruikleen gekregen. Deze doodskist past perfect in het
educatieve programma voor Ghana.
………………………………..…………

Recreatie
Vanaf de heropening medio juni tot einde zomervakantie heeft het Wereldpaviljoen een ongekend hoog aantal bezoekers getrokken. Deze kwamen niet alleen
uit de regio, maar het betrof vooral ook
bezoekers van de vakantieparken in
Noord- en Midden Limburg, die afkomstig waren uit andere delen van Nederland.

Op de woensdagen waren over het algemeen voldoende vrijwilligers beschikbaar. Op de zondagen was/is de bezetting aan de lage kant. Via campagnes
proberen we het aantal vrijwilligers uit te
breiden. Daarnaast moet zeker melding
gemaakt worden van de schenking van
de enorme poppencollectie uit de hele
wereld door Noud Verhulst uit Susteren.
Een deel van de collectie is te bewonderen in de entree van het Wereldpaviljoen, het andere deel in de aankomsthal
bij de douane. De schenking is zelfs onderwerp van een kinderboekje “Noud en
de Poppen in het Wereldpaviljoen”, dat
door het Wereldpaviljoen is uitgegeven.
………………………………..…………

Horeca
Tijdens de reguliere openingsdagen heeft
ook de horeca in La Cantina bijgedragen
aan de sfeer in het Wereldpaviljoen. Het
buitenterras heeft afgelopen jaar een
facelift gekregen met bloembakken en
parasols. In combinatie met het optreden van de PCB Sixties band de Ghanese
markt en het mooie weer bleek het terras tijdens de Steylerdag een enorme
trekpleister te zijn.

………………………………..…………
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Technische Dienst
Ondanks de lange sluiting hebben de
mannen van de Technische Dienst op
gepaste afstand hard doorgewerkt aan
het onderhouden en verbeteren van het
Wereldpaviljoen. Er is geschilderd, elektrische bedrading vervangen en aangepast. Ook hebben de mannen van de
Technische Dienst de bloembakken op
het terras gemaakt. De tuin is bijgehouden door onze “tuinvrouw” en de planten in de bakken en de bloemen in de
entree en La Cantina zijn verzorgd door
ons “bloemenmeisje”. De inleefateliers
Nicaragua en Ghana, de douaneruimte
La Cantina, de entree, de kantoorruimten
en de toiletgroepen worden wekelijks
onderhanden genomen door onze eigen
“interieurverzorging”.

een paginagrote advertentie uitgebracht
in enkele toeristische bladen.
Verder verzorgt het team de Nieuwsflits
voor de vrijwilligers en de Nieuwsbrief
voor de stakeholders. Bovendien worden
alle flyers door deze groep ontworpen.
………………………………..…………

ICT
In het kader van de verdere professionalisering van het Wereldpaviljoen is in
2020 een team ICT opgericht. Dit team is
uiterst voortvarend aan de slag gegaan.
Al in 2020 is de website in eigen beheer
gebracht en vernieuwd. Verder is de
hardware, zowel op kantoor als in de inleefateliers, vervangen en is de software
geactualiseerd.
Tenslotte is het afgelopen jaar, dankzij
een schenking van de Stichting Steyl 61,
de kantoorapparatuur volledig vernieuwd.
………………………………..…………

(Financiële) Administratie

………………………………..…………

PR-Communicatie en Marketing
Het team PR- Communicatie en Marketing heeft vanaf begin juni een stevige PR
-campagne opgezet via Facebook, Instagram en LinkedIn.
Speciaal voor de zomervakantie is een
campagne opgezet “Vakantie in Eigen
Land” en is actief meegedaan met de landelijke campagnes van “Eropuit in Eigen
land” en “Kidsproof”. Samen met onze
partners in “Steyl Inspireert” hebben we

Naast bovenstaande teams kent het Wereldpaviljoen ook een Administratie en
Financiële Administratie. Beide worden
rechtstreeks door het bestuur aangestuurd.
Ook tijdens de gedwongen sluiting zijn
beide administraties actief gebleven,
meestal vanuit thuis, maar indien nodig,
ook vanuit het Wereldpaviljoen zelf.
Naast het verwerken van alle financiële
transacties, wordt hier de vrijwilligersadministratie bijgehouden en worden de
reserveringen voor scholen, arrangementen en andere activiteiten verwerkt.
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Cultuureducatie met Kwaliteit
Na een aantal gesprekken met Henriëtte Stroucken van Lokaal C (Kunstencentrum Venlo) deden we een beroep op subsidie in het kader van de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024. Daaruit vloeide in november een onderzoeksopdracht voort, die op
een aantal punten moet leiden tot doorontwikkeling en verbetering van de activiteiten
van het Wereldpaviljoen. In 2022 worden de hieraan gekoppelde activiteiten uitgevoerd
en uiterlijk in november dient de verantwoording te worden ingediend bij het Kunstencentrum.

Kloosterdorp Steyl
Het Wereldpaviljoen maakt deel uit van de “Stichting Steyl Inspireert”. In deze stichting
is, naast de cultuur-toeristische aanbieders, ook de horeca vertegenwoordigd. Doel van
deze stichting is om de regie te nemen van de promotie van het geheel van alle cultuurtoeristische aanbieders in Steyl. In het jaar 2021 heeft een viertal bijeenkomsten van deze stichting plaatsgevonden, die alle bezocht zijn door voorzitter René Poels.

Andere contacten
Op woensdag 21 juli werd het Wereldpaviljoen vereerd met het bezoek van de directie
van het Mondo Mio Kindermuseum in het Westfalenpark in Dortmund. Dit museum
biedt, net zoals het Wereldpaviljoen, op een kindvriendelijke en speelse manier kinderen
bagage voor een goed wereldburgerschap en inzicht in de diversiteit van culturen. De
beide dames waren uiterst verrast en enthousiast over wat ze te zien kregen. Er zijn afspraken gemaakt om contact te blijven houden. Met Studio Globo in België hebben we
al langer contacten. Helaas zijn als gevolg van de coronapandemie deze contacten in
2021 beperkt gebleven. In 2022 zullen ze weer geïntensiveerd worden.

Financiën
Het Wereldpaviljoen krijgt voor de jaarlijkse exploitatie geen subsidie. Ondanks de gedwongen sluiting is het jaar 2021 met een positief saldo van € 2.966,- afgesloten met
dank aan de coronasteun van het rijk en de gemeente en donaties van particulieren. Ook
vielen als gevolg van de lange sluiting diverse kostenposten lager uit. De jaarrekening
van 2021 zal onder de kop ANBI samen met het Jaarverslag gepubliceerd worden op de
website www.wereldpaviljoen.com.

Toekomstvisie
De afgelopen maanden heeft het bestuur van het Wereldpaviljoen in een aantal discussiesessies zich gebogen over de toekomst van onze mooie attractie. Gekeken is onder
andere of onze doelstelling en onze doelgroepen bijgesteld moeten worden, naar onze
locatie en groeimogelijkheden, onze organisatie, de bestuurlijke en financiële continuïteit en onze vrijwilligers. De conclusies zijn vastgelegd in een toekomstvisie voor de
komende jaren: “Het Wereldpaviljoen en haar vlucht naar de toekomst”.
Aan de hand van dit document voert het bestuur de komende tijd gesprekken met gemeente, provincie en andere organisaties, die voor ons van betekenis kunnen zijn.
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Bijzondere activiteiten/gebeurtenissen in 2021
In verband met de gedwongen sluiting hebben in de eerste helft van 2021 nauwelijks
bijzondere activiteiten of gebeurtenissen plaatsgevonden. De volgende activiteiten gingen wel door:
 Gedurende het jaar heeft het Wereldpaviljoen samen met andere cultuuraanbieders deelgenomen aan een
aantal ‘Expedities’ georganiseerd door
Lokaal C. Het doel was om te onderzoeken hoe we de toegevoegde waarde van cultuureducatie duidelijk kunnen maken aan het onderwijs en er zo
voor kunnen zorgen dat het onderwijs
creativiteit in denken en doen in de
leerontwikkeling net zo belangrijk
gaat vinden als rekenen en taal.
 In januari bleek de actie “Adoptie
vliegtuigstoelen helpt Wereldpaviljoen de winter door” een groot succes. Inmiddels hebben alle stoelen
een eigenaar gevonden.
 Op 22 januari bracht wethouder Pollux een werkbezoek aan het Wereldpaviljoen. Doel van dit bezoek was om
de kleinere culturele organisaties in
deze moeilijke tijd een hart onder de
riem te steken.

 Eveneens in januari ontving het Wereldpaviljoen een schenking van de
familie Timmermans uit de Heilig Land
-stichting. Het betreft diverse decoratieve stukken uit een aantal Afrikaanse landen en Bangladesch.
 Begin 2021 werden de huisjes in het
Ghana-paviljoen voorzien van zonnepanelen.

 In februari hebben de mannen van de
Technische Dienst de deur van onze
Fokker 50 vervangen door een originele deur. De deur is door Piet Smedts
uit Baarlo (PS Aero) in Duitsland gevonden. En dankzij onze Jet STARsponsor konden we de deur meteen
kopen en halen.
 Eind februari werd Huub Stapel tot
ambassadeur van het Wereldpaviljoen
benoemd.

 In april ontving het Wereldpaviljoen
een schenking van honderden poppen
uit de hele wereld. De poppen worden
in enkele vitrines tentoongesteld.
 Ook in april werd een kunstcollectie
van het Asmat-volk in Papoea Nieuw
Guinea aangeboden. Voor deze collectie wordt nog een geschikte plek gezocht.
 Op 9 juni werd de heropening gevierd
met een inloopmiddag voor alle vrijwilligers. Ook werd deze middag de
nieuwe terrasaankleding “ingewijd”.
 Op donderdag 24 juni was het Wereldpaviljoen een tussenstop voor de
jaarlijkse autotestdag van het blad
Business Noord-Limburg.
 Binnen het bestuur is tijdens de zomer
een discussie opgestart over de toekomst van het Wereldpaviljoen. Deze
discussie heeft geleid tot een helder
toekomstplan voor de komende jaren.
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 Op woensdag 21 juli werd het Wereldpaviljoen vereerd met het bezoek van
de directie van het Mondo Mio Kindermuseum in het Westfalenpark in
Dortmund.
 Op initiatief van het Wereldpaviljoen
werden in augustus bij de voedselbanken in de regio aan gezinnen met een
minimuminkomen vouchers uitgereikt. Daarmee kunnen deze gezinnen
gratis een bezoek brengen aan het
Wereldpaviljoen. De actie is mogelijk
dankzij een bijdrage van de Venlose
actie “Venlo mien Hert” en bijdragen
van twee fondsen die onbekend willen blijven.
 Op donderdag 19 augustus vond de
herdenkingsbijeenkomst voor mevrouw Driessen plaats. Ze was de
(schoon)moeder van vier van onze
vrijwilligers.
 Vrijdag 3 september vond in het Wereldpaviljoen in Steyl de 22e Literarischer Sommer plaats. Dat is een nieuwe activiteit in het Wereldpaviljoen
via de Bibliotheek in Venlo. De schrijvers Christoph Peters (D) en Rob van
Essen (Nl) ontmoetten elkaar.
 Op zondag 5 september werd de jaarlijkse Steyler dag gehouden. Ook het
Wereldpaviljoen was gratis toegankelijk voor jong en oud. Circa 1.000 personen hebben deze dag een kijkje
kunnen nemen. Ook ons terras werd
mede door het optreden van de PCB
Sixties Band heel druk bezocht.
 Op 7 oktober hebben twee bestuursleden deelgenomen aan de door het
Platform Vrijwilligers Organisaties
Venlo (PVOV) georganiseerde safaritocht voor de aangesloten vrijwilligersorganisaties. Onze voorzitter
heeft hierbij zijn medewerking verleend aan een videoclip over vrijwilligers. Het Doel van de tocht was
elkaar beter te leren kennen en ontdekken waar iedereen mee bezig is op
de werkvloer. Hierbij werd ook het
Wereldpaviljoen bezocht.

 Op 8 oktober heeft het Informele
zorgnetwerk Gemeente Venlo de Vrijwilligersdag in Steyl gehouden. De
vrijwilligers bezochten in groepen de
diverse Steyler organisaties. Ook in
het Wereldpaviljoen werden twee
groepen rondgeleid.
 Donderdag 21 oktober werden twee
vertegenwoordigers van het Venlose
vidaXL, Linn Hallgren en Jasper
Heesakkers, respectievelijk Chief Marketing Officer en Communicatiemanager van vidaXL verwelkomd.
vidaXL heeft veel aan de regio te danken. Goed zakendoen hangt samen
met verantwoordelijkheden richting
lokale bevolking, aldus Linn en Jasper
en dat willen ze vertalen in een sociaal
-maatschappelijke bijdrage. Reden dat
intern de vidaXL Foundation in het
leven is geroepen. Deze biedt steun
aan lokale initiatieven op het gebied
van zorg, armoede, cultuur en jeugd.
En zo kwam vidaXL uit bij het Wereldpaviljoen. Een wereldse partner waar
we heel blij mee zijn.
 En 27 oktober konden we eindelijk
onze ambassadeur, Huub Stapel in het
Wereldpaviljoen verwelkomen. Hij liet
blijken onder de indruk te zijn van alles wat het Wereldpaviljoen te bieden
heeft.
 Na de herfstvakantie is het nieuwe
educatieve programma Ghana van
start gegaan. Dit programma, genaamd “Trommels en verhalen” is geschikt voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs.
 Op 8 november werd de schitterende
Ghanese doodskist in de vorm van
een vogel verhuisd van het Missiemuseum naar het Wereldpaviljoen.
 Dinsdag 9 november is onze Toekomstvisie “Het Wereldpaviljoen en
haar Vlucht naar de Toekomst” door
het bestuur vastgesteld.
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Jaarplan 2022
De voornemens voor het jaar 2020 en 2021 zijn helaas niet uitgevoerd kunnen worden
vanwege de coronapandemie. Daarom zullen deze voor een belangrijk deel ook weer
voor het jaar 2022 opgevoerd worden. Zoals hiervoor gebleken, hebben we in 2021
toch niet stil gezeten.
De voornemens voor 2022:
1. Ervan uitgaande dat in 2022 geen gedwongen sluiting meer zal plaatsvinden, wordt
gestreefd om voor 2022 een bezoekersaantal te realiseren dat tenminste hetzelfde
aantal bedraagt dan dat van 2019.
2. Binnenkort zal gestart worden met een intensieve promotiecampagne, die haar
hoogtepunt zal kennen kort voor de zomervakantie.
3. Verdere voorgenomen activiteiten zijn:
 Intensivering van de PR door samenwerking binnen Steyl Inspireert:
 Promotie ook richten op ons buurland Duitsland;
 Het nadrukkelijker promoten van arrangementen voor groepen, organisaties en
families, concerten en andere activiteiten in het Wereldpaviljoen;
 Het aanbieden van meerdere kinderfeestjes per week;
 Het aanbieden van workshops Afrikaanse dans, zang en muziek;
 Het vaker aanbieden van concerten in het Wereldpaviljoen;
 Samenwerking zoeken met de Bibliotheek Venlo en bioscoop de Nieuwe Scene;
 Activiteiten die voortvloeien uit de onderzoeksopdracht van het Kunstencentrum.
4. Verhoging inkomsten via La Cantina door verhoging van de kwaliteit van ons aanbod.
5. Verhoging verkeersveiligheid in de nabije omgeving van het Wereldpaviljoen blijft
een belangrijk aandachtspunt. Samen met het Missiehuis en andere Steyler partners treden we in overleg 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 verkeersremmende maatregelen.
6. Een dialoog voeren met de vrijwilligers over onderwerpen als: Wat motiveert jou om
hier te helpen? Wat zie jij als doel van het Wereldpaviljoen? Wat heb je als vrijwilliger
nodig om met plezier actief te blijven binnen het Wereldpaviljoen.
7. Het houden van een Open Dag specifiek om nieuwe vrijwilligers te werven.
8. Het financieel gezond houden van de organisatie.
9. Last maar zeker niet least zal invulling gegeven worden aan de acties die in onze hier
voor reeds genoemde toekomstvisie “Het Wereldpaviljoen en haar Vlucht naar de Toekomst” voor het jaar 2022 genoemd zijn. Een belangrijk actiepunt is daarbij het onderzoeken van de haalbaarheid en vervolgens ook het realiseren van een nieuwe
(multifunctionele) ruimte.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 12 april 2022.
Huub Lichteveld,
Penningmeester
Bestuursleden:
Jan van Schaik
Ton Dols
Bart Kuntzelaers
Hans van de Ven

