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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 2017. 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2016   

Beste vrienden, 
 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze stichting in 2016. 
 

Baten 2016 Lasten 2016 
Diverse baten 

 
€  3.690,93 Diverse lasten 

 

€     1.818,00                          

Benefietconcerten                   

en –acties  
€   4.561,10                  Benefietconcerten                   

en –acties  

€     1.387,56                          

  Pijporgel: opslag/conservatie, 

onderzoek en documentatie 
voor herbouw van het orgel. 

€     1.130,84                          

Totaal €   8.252,03 Totaal €   4.336,40 
 

 
Vanuit de doelstelling van de stichting, maakt deze zich sterk voor drie belangrijke 
uitgangspunten: 1) het behoud van het Franse Klooster 2) het behoud van de Kapel                             

3) het behoud van het Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 
 

De eerste twee uitgangspunten zijn de afgelopen maanden regelmatig in de aandacht 
geweest. Mede door het feit dat onze stichting regelmatig het Franse Klooster en de Kapel 
steeds weer positief in de aandacht heeft gebracht bij het publiek, netwerken, gemeente, 

overheid, instanties en samenwerkende partijen, en het lange uithoudingsvermogen, is het 
gelukt om een ontwikkeling te creëren waarbij er een herbestemming wordt gerealiseerd in 
het Franse Klooster en de Kapel door Chinese investeerders. Naar verwachting zal in 2017 

begonnen worden met de bouw van het ‘Chinees Gezondheids- en Cultuur Instituut’. De Kapel 
en een deel van het Franse Klooster zal daar onderdeel van gaan uitmaken. Voor de Stichting 
betekent het dat wij de gemaakte afspraken met de nieuwe eigenaren moeten bewaken. 
 

Ook hopen wij in 2017 met de herbouw van het Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse 

Klooster te kunnen starten. Het orgel zal niet teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke 
plek in de Kapel van het Franse Klooster. De Kapel zal onderdeel worden van de 
hotelvoorzieningen van het ‘Chinees Gezondheid- en Cultuur Instituut’ dat in het complex 

wordt ondergebracht. Gezien het intensieve hotelgebruik zal aan één van onze eisen, namelijk 
de toegankelijkheid van het orgel voor professioneel- en amateurgebruik, niet kunnen worden 
voldaan. 
 

De afgelopen periode is het stichtingsbestuur actief bezig geweest om een alternatieve locatie 

voor de herplaatsing van het Verschueren pijporgel in kaart te brengen. Hiervoor vinden op dit 
moment serieuze gesprekken plaats met belanghebbende- en samenwerkende partijen.  
 

Wij hopen in 2017 met de herbouw van het Verschueren pijporgel te kunnen starten. Voor de 
realisatie hiervan hebben wij de financiële steun, van u als vriend, nodig. Het is van groot 

belang dat er zich veel meer vrienden bij de stichting aansluiten. Op deze wijze kan de 
stichting zich sterk blijven maken voor het behoud van dit erfgoed en de herbouw van het 

Verschueren orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Wij willen u dan ook vriendelijk 
vragen om vrienden te zoeken die zich willen aansluiten bij de stichting voor het beperkte 
bedrag van € 15,00 per jaar. 
 

Namens het bestuur, 
 

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

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

