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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 2018. 

 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2017 
 

 
 

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

2017. 
 
 

Baten 2017 Lasten 2017 

Diverse baten €  3.990,55 Diverse lasten €     1.336,34                          
Benefietconcerten                   
en –acties 

€  3.247,12 Benefietconcerten                   

en –acties 

€        917,75                          

  Orgel: opslag/conservatie, 
onderzoek en documentatie. 

€        519,02                          

Totaal €   7.237,67 Totaal €   2.773,11 
 
 
 

De afgelopen jaren heeft de stichting zich sterk gemaakt voor haar 3 doelstellingen, te 

noemen: 1) het behoud van het Franse Klooster 2) het behoud van de Kapel 3) het 
behoud van orgel uit de Kapel van het Franse Klooster 
 
 
 

Met de ontwikkelingen van het ‘Chinees Gezondheids- en Cultuur Instituut’ in het Franse 
Klooster en de Kapel zal de komende jaren de aandacht van onze stichting gericht zijn 
naar doelstelling 3: het behoud van het orgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 
 
 
 

Zoals u in het jaaroverzicht heeft kunnen lezen heeft onze stichting ambitieuze plannen 
om dit orgel, samen met het bestaande orgel van de St. Michielskerk te restaureren en te 

herbouwen tot één volwaardig concertorgel. Een orgel dat gebruikt kan worden voor 
liturgische vieringen, concerten en voor opleidings- en studiedoeleinden. Het zal een 
culturele aanwinst op een historisch en belangrijke plek voor Sittard en omgeving gaan 

betekenen. In de komende periode is al onze aandacht gericht op het verder 
bijeenbrengen van het geld wat nodig is voor de restauratie en herbouw van het orgel. 

Wij hebben van diverse partijen financiële toezeggingen, maar hebben nog een stuk te 
gaan. 
 
 
 

Ook uw financiële steun hebben wij hard nodig! U kunt ons financieel steunen door een 

gift over te maken naar IBAN: NL31 RABO 0140152857 ten name van  Stichting Behoud 
Franse Klooster. Uw bijdrage is fiscaal ANBI aftrekbaar. 
Ook kunt u ons financieel steunen door ‘Vriend’ te worden van onze Stichting voor het 

beperkte bedrag van € 15,00 per jaar. Of wellicht kent u familieleden, vrienden of andere 
bekenden die u kunt aansporen om ‘Vriend’ te worden!  
 
 
 

Namens het bestuur, 
 
 

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

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

