
Secretariaat  Werkgroep Bindkracht  p/a Begijnengang 17  5911 JL  Venlo  077-3546689 

Aan: Bestuur van Straatenfonds 
Boschlaan 30 

5993 HK Maasbree  

 
 
 
 
 
 
Venlo, 14 maart 2019 
Betreft: Werkconferentie armoede 14 mei 2019 
 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Zoals u weet is in 2013 de beweging Bindkracht Venlo opgericht. Bindkracht Venlo is gericht 
op armoede en het genereren van sociale samenhang passend bij de nieuwe manieren van 
laagdrempelig en wijkgericht werken. Om zo te komen tot praktische resultaten en het 
terugdringen van armoede in Venlo.  
In de tussenliggende tijd is er veel gebeurd en bereikt. Verschillende instellingen en 
organisaties maken deel uit van de stuurgroep dan wel de werkgroepen. Bindkracht Venlo 
werkt actief samen met de gemeente Venlo. 
  
Mede door de inzet van de werkgroepen zijn er aanzienlijke resultaten geboekt o.a. in de 
vorm van een kindpakket voor alle kinderen in Venlo die met dreigende armoede te maken 
hebben. Inmiddels heeft de werkgroep m.b.v. een landelijk fonds een programma opgezet 
om kinderen meer met sport en beweging in contact te brengen en gaat ze in april 2019 
beginnen aan een programma om armoede meer op scholen te bespreken. Thema’s als taal 
en statushouders vormen punten van aandacht. De werkgroep schuldhulpverlening heeft 
meegewerkt aan de oprichting van het begeleidingsproject Schuldhulpmaatje en de 
werkgroep Meedoen heeft een project lopen dat te maken heeft met sociaal meedoen.  
 
Op afstand van zo’n een tot twee jaar organiseert de stuurgroep een werkconferentie waar 
de laatste ontwikkelingen en een blik naar voren, thema’s zijn. De bijeenkomsten worden 
door de regio goed bezocht en genereren veel kracht en netwerk aan de basis. Zo zijn er 
verschillende bijeenkomsten in de tussenliggende jaren georganiseerd. Gemakshalve 
verwijzen wij graag daarvoor naar de inmiddels drukbezochte website 
www.bindkrachtvenlo.nl . Via dit medium heeft de beweging inmiddels veel gegevens en 
initiatieven gebundeld die voor allerlei doelgroepen en professionals gebruikt worden.  
 
Op 14 mei staat de volgende grote werkconferentie gepland. U treft daarvan een 
vooraankondiging in de bijlagen aan. De titel in de kop van deze brief geeft het thema weer: 
‘Armoede, schulden…Alleen een financieel probleem?’ 
 
De werkconferentie is erop gericht om allereerst te laten zien hoe de groeiende 
schuldenproblematiek mensen in z’n greep houdt, voor ernstige stress zorgt en hen soms 
perspectiefloos maakt. Vervolgens kijken we hoe de nieuwe armoedenota in Venlo die 
dreiging en vicieuze cirkel met concrete maatregelen wil doorbreken. Tenslotte kijken we 
mee over de schouders van iemand die dat met kleinschalige ontwikkelingen op buurt- en 
wijkniveau beter in beeld probeert te krijgen. 
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Het centrale doel van de werkwinkels is nieuwe puntige inzichten te verschaffen t.b.v.  
professionals maar ook en vooral in relatie tot vrijwilligers. Op die manier heeft Bindkracht al 
veel weten te bereiken. Maar die inzet verdient voortdurend aandacht.  
 
De werkbijeenkomst op 14 mei a.s. wordt bezocht door max. 125 tot 150 personen. De 
lopende voorbereidingen, de bijdrage van de verschillende sprekers, voorzieningen, locatie, 
verzorging en administratie zijn begroot op een totaal van € 2125,-. Zoals u op de begroting 
kunt zien worden er naast gemeente ook verschillende fondsen voor benaderd. 
 
Wij weten dat u als bestuur bij de doelgroep die met armoede te maken heeft nauw 
betrokken bent. Vanwege die betrokkenheid willen wij u verzoeken een bijdrage van € 500,--
toe te kennen in de financiering van de werkconferentie. 
 
Graag vernemen wij uw antwoord in deze. U kunt uw bijdrage storten op rekening van 
stichting ’t Groenewold NL22RABO0153855045. Zij verzorgen het secretariaat van 
Bindkracht Venlo.  
Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard gaarne bereid zaken nader toe te lichten. 
Tenslotte willen wij u alvast van harte uitnodigen voor de betreffende conferentie op 14 mei   
a.s.  
 
Met een vriendelijke groet, 
namens de Stuurgroep Bindkracht, 

 
 
 
 
 
 
 

H. v.d. Bosch 
-pastor Jongerenkerk Venlo- 

 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  Begroting Werkconferentie 14 mei 2019 
  Vooraankondiging 14 mei 2019 
 

 
 
 
 
Stuurgroep Bindkracht bestaat uit: 
 

• Cliëntenraad Sociaal domein (Anneloes Hovens) 

• Partij v.d. Arbeid (Bep Holla)  

• Financiële Zorg Parochiefederatie Blerick (Marije v. Knippenberg) 

• Stichting Jongerenkerk Venlo / Dekenale MOV-groepen (Hub v.d. Bosch)  

• Dienst Kerk en Samenleving  (Hub Vossen) 

• Stichting Wel.kom /begeleiding statushouders (Karin Hoeijmakers) 

• Gemeente Venlo (Dinie Vogels) 

• Stichting Lezen & Schrijven (Frauke Brouwer) 

• Stichting ’t Groenewold (Piet Linders)  


