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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 2023. 
 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE KLOOSTER 2022 
 

Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze Stichting in 
2022. 
 

Baten 2022 Lasten 2022 
Lidmaatschap vrienden €        810,00 Bouw continuo-orgel 

(overige 70% van de                                   
totale aanneemsom) 

€   28.188,76 

Diverse baten €     1.519,89 Verdere kosten                          

continuo-orgel 
(o.a. plaatsing orgel in Sittard, 

verzekering Donatus, festiviteiten 
oplevering, opmaak en druk 

boekje orgel) 

€     1.904,86                          

Publieke activiteiten                   €        515,31 Diverse lasten 
 

€       668,10                          

  Publieke activiteiten 
 

€          49,87                          

Totaal €    2.845,20 Totaal €  30.811,59 
 

 

Bovenstaand ziet u het overzicht van de staat van baten- en lasten over het jaar 2022 

van de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ Sittard.  
 

De grootste uitgavepost van € 28.188,76 betreft de overige 70% van de totale 
aanneemsom voor de bouw van het continuo-orgel. In 2020 hebben wij de eerste betaling 

verricht van € 13.356,59 (30% van de totale aanneemsom). Daarnaast hebben wij 
betreffende het continuo-orgel nog het bedrag ad € 1.904,86 uitgegeven voor o.a. de 
uitgave van het boekje van het continuo-orgel welke alle vrienden, vrijwilligers en relaties 

hebben ontvangen, de verzekering van het continuo-orgel, alsook de onkosten van de 
festiviteiten betreffende de feestelijke oplevering- en ingebruikname en overige PR van 

het continuo-orgel. 
 

De overige diverse lasten zijn met name het onderhoud en beheer van de website, 
uitgave en postverzendingen van nieuwsbrieven, bankkosten en overige kleine uitgaven. 
 

Wij hopen dat u onze stichting financieel wilt blijven steunen voor het behoud van dit 

mooie erfgoed van de Zusters van ‘De Goddelijke Voorzienigheid’, het onderhoud- en 
beheer van het continuo-orgel, maar zeker ook de ondersteuning in het faciliteren van 

orgeleducatie en orgellessen voor jeugd en jongeren en orgelconcerten- en activiteiten 
voor eenieder in het komende jaar. 
 

Bij voorbaat heel hartelijk dank. 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/

