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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 2022. 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2021 
 
Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze Stichting in 

2021 
 

Baten 2021 Lasten 2021 

Lidmaatschap vrienden €     1.485,00 
 

  

Diverse baten €     2.831,14 Diverse lasten 
 

€     1.881,71                          

Publieke activiteiten                  €        240,00 Publieke activiteiten 
 

€     1.253,17                          

Totaal €    4.556,14 Totaal €    3.134,88 

 
Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten over het jaar 2021 

van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ Sittard.  
 

In 2021 heeft er géén betaling plaatsgevonden naar orgelbouw Nijsse voor de restauratie 
/ herbouw van het orgel tot continuo-orgel vanwege de uitstel van de oplevering- en 

ingebruikname van het orgel. In 2020 hebben wij de eerste betaling verricht van                                      
€ 13.356,59 (30% van de totale aanneemsom). In 2022 zullen de overige betalingen aan 
de orgelbouwer betaald worden (de overige 70 % van de totale aanneemsom).                                

De betaling aan de orgelbouwer Nijsse wordt verricht, als we geconstateerd hebben, dat 
afspraken zoals besproken, zijn nagekomen.  
 

Ook dit jaar waren wij helaas zeer beperkt in het organiseren van publieke activiteiten 

vanwege de heersende coronasituatie. Wel hebben wij op 11 juli jl. een openbaar 
orgelconcert mogen organiseren met aansluitend een orgelactiviteit voor de deelnemers 

die zich aanvankelijk in 2020 hadden aangemeld voor een excursie naar orgelbouw Nijsse 
in Oud-Sabbinge maar helaas door de corona-situatie, toen niet is doorgegaan. In het 
boekjaar 2021 vallen de lasten (€ 1.253,17) in de cijfers hoger uit dan de baten (240,00). 

De reden hiervan is dat de deelnemers de gelden hebben betaald in het vorige boekjaar 
(2020), en het ook op die manier op de balans is opgenomen.  
 

De post ‘diverse lasten’ houdt o.a. in: hosting van website en email, communicatie, 

nieuwsbrieven, vaste banklasten en overige. 
 

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 uiteraard 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. Wij wensen u allen een goede gezondheid toe en heel graag tot ziens. 
 

Namens het stichtingsbestuur, 
 

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

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

