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                     Januari 2021. 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2020 
 

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

2020 
 

Baten 2020 Lasten 2020 

Diverse baten €     2.518,73 Diverse lasten €     1.144,69                          
Publieke activiteiten                  
(o.a. livestream-evenementen 
en uitstapje naar orgelbouwer) 

€        990,00 Bouw continuo-orgel                 €    13.356,59 

  Publieke activiteiten 
(o.a. livestream-evenementen en 
uitstapje naar orgelbouwer) 

€          52,00 

Totaal €    3.508,73 Totaal €   14.553,28 
 

 
 
 

Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten over het jaar 2020 

van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ Sittard.  
 
 

In het afgelopen jaar hebben wij de eerste betaling verricht van € 13.356,59 (30% van de 

totale aanneemsom) i.v.m.de restauratie / herbouw van het orgel tot continuo-orgel. 
Vanwege de coronasituatie is de oplevering en her-ingebruikname van het orgel 

verplaatst naar 2021, waardoor de overige betalingen (de overige 70 % van de totale 
aanneemsom) aan de orgelbouwer in 2021 betaald worden. 
 
 

Vanwege de heersende coronasituatie, hebben er géén publieke activiteiten (zoals 
benefietconcerten in aanwezigheid van publiek) in 2020 plaatsgevonden. Aanvankelijk 

zouden wij met 50 personen naar Orgelbouw Nijsse in Oud-Sabbinge gaan, echter dit 
hebben wij moeten annuleren. De meeste deelnemers hadden al betaald. Vanwege het 
annuleren van deze excursie is aan de deelnemers die dit wensten, het deelnemersbedrag 

terugbetaald. Voor de deelnemers die hebben aangegeven het betaalde 
deelnemersbedrag te laten staan, wordt in 2021 een speciale activiteit georganiseerd met 

de oplevering- en ingebruikname van het continuo-orgel. Voor deze deelnemers wordt er 
een speciale activiteit georganiseerd. 
 
 

Het was oorspronkelijk de bedoeling om het afgelopen jaar uit de publieke activiteiten de 
‘laatste gelden’ te verzamelen voor de bouw- en restauratie van het orgel. Wij zullen dit 

nu verplaatsen naar het komende jaar. Vanuit de mogelijkheden die er in 2021 zijn (en de 
dan geldende regels) zullen wij kijken hoe wij hier verder vorm aan kunnen geven.  
 
 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun en medeleven aan en voor onze stichting, met 
name voor de herbouw- en restauratie van ons orgel. Mede dankzij uw financiële steun is 
dit mogelijk. Wij blijven u op de hoogte houden over de voortgang van de bouw- en 

oplevering van het orgel. 
 
 

Bij voorbaat heel hartelijk dank en wij vragen u zeer vriendelijk om dit goede doel te 
blijven steunen. 
 

Namens het Stichtingsbestuur, 
 

Mw. P.M.J. Claessen, voorzitter                        Dhr. B. Scholte, Bestuurslid 

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

