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Stichting Behoud van Klooster, Kapel en 

Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid gelegen 

aan de Walramstraat 23 te Sittard.  
 

 

       
 

                                           Maart 2016. 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2015 
 

Beste vrienden, 
 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 

2015. 
 

Baten 2015 Lasten 2015 

Diverse baten €  2.889,63 Diverse lasten €     2.659,23                          

Benefietconcerten                   

en –acties  

€  3.847,25                  Benefietconcerten                   

en –acties  

€        810,99                          

“Adieu aux Sœurs” 

Documentaire over erfgoed 
“Goddelijke Voorzienigheid” 

€  2.464,03                  “Adieu aux Sœurs” 

Documentaire over erfgoed 
“Goddelijke Voorzienigheid” 

€          75,00                          

Totaal €   9.200,91 Totaal €   3.545,22 
 

Toelichting: 

Tot heden is het de stichting gelukt, mede dankzij uw steun, om op eigen krachten 
inkomsten te genereren uit donaties, vriendencontributie, opbrengsten van concerten / 
activiteiten, e.a. 
 

Vanuit de opbrengsten heeft de stichting de mogelijkheid om aan haar doelstellingen te 
werken: het behoud van het Franse Klooster, de Kapel en het orgel. Onkosten voor de 

stichting zijn de vaste jaarlijkse kosten zoals de promotiekosten (website, nieuwsbrieven), 
conservatie van het klooster (tuinonderhoud, preventie vandalisme), opslag en onderhoud 
van het orgel, organisatie van benefietconcerten- en activiteiten, e.a. 
 

Met een nieuwe bestemming van het Franse Klooster in zicht door de Chinese 
investeerder lijkt onze eerste doelstellingen, het behoud van het klooster en de kapel, 

behaald te zijn. Echter, onze werkzaamheden zijn nog lang niet klaar! Het is onze 
doelstelling om ervoor te zorgen dat de contouren van het Franse Klooster zichtbaar 

blijven en dat karakteristieke- en cultuurhistorische objecten behouden blijven. Hiervoor 
zal het stichtingsbestuur in gesprek blijven met de investeerder, ontwikkelaars en 
gemeente. 
 

Daarnaast is de doelstelling van de stichting het Verschueren-pijporgel uit de Kapel van 
het Franse Klooster terug te plaatsen in de gemeenschap van Sittard-Geleen en hiermee 

een positief elan te geven aan de orgelcultuur in onze gemeente! Geschatte kosten van de 
restauratie en terugplaatsing van het orgel zijn € 75.000. Op dit moment hebben wij 1/3 
gespaard! Wij zullen onze benefietconcerten- en acties blijven voortzetten en bij de 

vordering van het restauratietraject een beroep gaan doen op subsidies. Ook uw 
financiële bijdrage blijft van harte welkom! 
 

Wij blijven dus afhankelijk van uw financiële steun, en hopen dat u ook in 2016 
sympathisant wilt zijn en blijven van onze stichting! Hartelijk dank hiervoor. 
 

Namens het bestuur, 
 

dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/website/

