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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.  
 

 

       
 

                    Januari 2019. 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2018 
 

 

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

stichting in 2018. 
 

Baten 2018 Lasten 2018 

Diverse baten 

 

€  5.396,04 Diverse lasten €     786,11                          

Benefietconcerten                   

en –acties  

€  3.033,48 Benefietconcerten                   

en –acties  

€   1.079,06 

  Orgel €   3.969,97 

Totaal €   8.429,52 Totaal €   5.835,14 

 
Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten over het jaar 

2018 van de stichting ‘Behoud Franse Klooster’ Sittard.  

 
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en medeleven aan onze stichting, met 

name voor de herbouw van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse 
Klooster. De ‘diverse baten’ wat met name bestaat uit de lidmaatschap van de 

vrienden / donaties en de benefietconcerten / acties geven jaarlijks een positieve 
bijdrage richting de orgelrestauratie. 

 
Het afgelopen jaar zijn de onkosten inzake het orgel hoger in verband met de 

onderzoekskosten van externe partijen voor een nieuwe bestemming voor het 
pijporgel. Ook zijn er onkosten gemaakt vanwege de wateroverlast in mei jl. (het 

wegpompen van water en het verhuizen van het pijporgel naar een nieuwe 
opslag). Er is vrijwel géén vocht en waterschade aan het orgel dankzij de snelle en 

effectieve inspanningen van het stichtingsbestuur en vrijwilligers. 
 

Mogen wij in 2019 ook weer op uw financiële steun rekenen? 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! Neem 

hiervoor contact op met secretariaat van de stichting: TELEFOON: 06-30567774    
EMAIL: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl   

 
Namens het bestuur, 

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