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1.  Oprichting Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 2018 
 
Op 1 januari 2018 zijn we gestart met de nieuwe Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld, inclusief 
de lancering van een eigen website en Facebook-pagina. De Stichting is de rechtsopvolger van de 
projectgroep Renovatie Kloostertuin Opveld, die sinds medio 2015 hetzelfde doel nastreefde. 

 
 

2.  Doelstelling en werkwijze 
 
De Stichting heeft als doel de voormalige Kloostertuin Opveld, gelegen in Maastricht Zuidoost tussen 
de straten Veldstraat, Rijksweg, Vroendaalpad (Savelsbosch) en Lyceumpad, in stand te houden, 
waar nodig in oude luister te herstellen en openbaar toegankelijk te houden, alsmede de 
monumenten die in de tuin aanwezig zijn in stand te houden en zo nodig te herstellen. De Stichting 
dient daarmee een algemeen maatschappelijk belang. 
 
Om haar doelstelling te realiseren organiseert en ontplooit de Stichting activiteiten die gericht zijn op 
het in stand houden en verfraaien van het parkbos en op het versterken van de betrokkenheid van 
de buurtbewoners en de bewoners van het zorgcentrum Envida bij de Kloostertuin. Jaarlijks stelt de 
Stichting een activiteitenkalender op. De Stichting organiseert Doe-dagen waarbij buurtbewoners de 
handen uit de mouwen steken om de tuin te onderhouden en op te ruimen. Naast de periodiek 
terugkerende en incidentele activiteiten, neemt de Stichting, in overleg met de eigenaar, 
verantwoordelijkheid voor langer lopende projecten. Deze betreffen het duurzaam herstel en de 
verbetering van de aanwezige voorzieningen en monumenten in de Kloostertuin. 
 
 
 
3.  Inkomsten 
 
De Stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies en donaties van overheidsorganisaties, 
instellingen en fondsen alsmede uit giften en legaten van particulieren. Bij de start van de Stichting 
op 1 januari 2018 zijn de restantbudgetten van subsidies voor de activiteiten van de projectgroep, die 
in beheer waren bij IVN-afdeling Maastricht, overgedragen aan de Stichting. Het betreft een bedrag 
van € 5.386,-. Het banksaldo bedroeg per 31 december 2018 € 4.430,-. 
 
In 2019 heeft de Stichting twee keer subsidie aangevraagd en gekregen bij het Oranjefonds voor een 
Doe-dag en een Burendag. Voor het opknappen van de Heilig Hart-grot, het informatiebord bij deze 
grot en de silhouetten van de beelden is subsidie ontvangen van Provincie Limburg, van Stichting 
Kanunnik Salden Nieuwenhof, van Stichting Sjefpet en van Stichting De Heilige Familie (van de 
Zusters van de Voorzienigheid) én zijn er donaties van particulieren binnengekomen. Hieronder een 
overzicht van de in 2019 verkregen inkomsten. 
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4.  Projecten: herstel van de Heilig Hart-grot 
 
Een van de meest in het oog springende monumenten in de Kloostertuin is de Heilig Hart-grot. Deze grot, 
in de buurt van de Kloosterkapel, is opgebouwd uit silexstenen. Hij bevatte een beeldengroep van de 
Heilige Margaretha-Maria Alacoque – een Franse non, die leefde in de 17e eeuw – en Jezus (met zichtbaar 
hart), die aan haar verschijnt. De beelden zijn na de ontruiming van Klooster Opveld, met het oog op 
vandalismerisico’s, naar een veilige plaats gebracht. 
 
De grot is uniek in Limburg. De beeldengroep is in de grot geplaatst kort na de stichting van Klooster 
Opveld in 1902. Dit klooster, dat tot 2018 werd bewoond door de van oorsprong Franse congregatie van 
de Zusters van de Voorzienigheid van Ruillé, was samen met de monumentale Kloosterkapel gewijd aan 
het Heilig Hart van Jezus. Alacoque zou op onverklaarbare wijze zijn genezen van kinderverlamming en 
trad in 1671 toe tot de Orde van Maria Visitatie. In een visioen werd haar verklaard dat er een feestdag 
ter ere van het Heilig Hart van Jezus diende te worden ingesteld. Vanaf dat moment heeft de devote non 
de Heilig Hart-verering met verve verbreid. De Heilig Hart-verering gaat terug tot de Middeleeuwen, maar 
kreeg een impuls eind 19e, begin 20e eeuw. In de seculierder wordende samenleving traden sociale actie 
en zorg meer in de plaats van het geloof. De kerk bewoog hierin mee door via de Heilig Hart-verering 
persoonlijke vroomheid en naastenliefde te stimuleren. Sinds 1856 viert men het Hoogfeest van het Heilig 
Hart op de 3e vrijdag na Pinksteren. 
 
In 2018 heeft de Stichting een projectvoorstel ingediend met als doel fondsen te werven voor het herstel 
van deze grot. Subsidie werd verkregen van de Provincie, de Stichting Sjefpet en Stichting Kanunnik 
Salden Nieuwenhof. Woningstichting Servatius zegde concrete bijdragen toe in de vorm van geld en 
werkzaamheden, die o.m. betrekking hebben op het verwijderen van een tegen de grot aangegroeide 
boom en op anti-vandalismevoorzieningen. Daarnaast ontving de Stichting een niet onaanzienlijk bedrag 
van particuliere donateurs.  

nr begroot resultaat
Omschrijving toelichting 2019 2019

1 Vrij	te	besteden	subsidies	en	saldi
1.1 Banksaldo	per	1	januari	2019 4.430,53€															 	 4.430,53€																	

1.2. Giften	en	donaties
Particuliere	giften -€																								 	 3.240,00€																	

2 Inkomsten	met	resultaatverplichting
2.1 Subsidie	Provincie	tbv	herstel	Heilige	Hartgrot 5.250,00€															 	 5.250,00€																	
2.2 Subsidie	Sjefpet		tbv	herstel	Heilige	Hartgrot 5.000,00€															 	 5.000,00€																	
2.3 Subsidie	Stichting	Kannunik	Salden	Nieuwenhof	tbv	Hhgrot 2.500,00€															 	 2.500,00€																	
2.4 Gift	Zusters	Stchting	de	Heilige	Familie	tbv	Infobord	Hhgrot 2.000,00€															 	 2.000,00€																	
2.5 Bijdrage	Servatius	verwijderen	boom	bij	HHgrot pm pm
2.6 Oranje	fonds	t.b.v	doedagen	en	burendag 600,00€																		 	 566,00€																				
2.7 Bijdrage	Servatius	anti-vandalisme	beelden	(max) 2.000,00€															 	

(niet	uitgevoerd	in	2019)
3. Diensten	en	verkopen	uit	activiteiten
3.1 Verkopen	tijdens	doedagen	en	burendagen 350,00€																		 	 247,00€																				

4. Overige	inkomsten

Totaal 22.130,53€														 	 23.233,53€														 	

2019	Baten
Inkomsten	Stichting		2019
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De oorspronkelijke projectbegroting bedroeg € 20.000,-. Dit bedrag is niet bijeengebracht en ook niet 
nodig gebleken. De totale kosten van herstel van de grot worden inmiddels geraamd op een bedrag 
tussen € 16.000,- en € 17.000,-. Toen er € 12.000,- aan subsidie binnen was, besloot de Stichting in het 
voorjaar van 2018 de werkzaamheden aan te vangen. Het herstel van de grot bestaat uit een aantal 
verschillende werkzaamheden:  

a. het eigenlijke herstel en conservatie van het bouwwerk zelf, 
b. het aanbrengen van een hekwerk waardoor de in de grot terug te plaatsen beelden 

beschermd worden (inmiddels is hier een alternatieve oplossing voor bedacht), 
c. het plaatsen van een info-paneel met informatie over de betekenis van de grot, 
d. het planten van doornenstruiken rondom de grot ter algehele bescherming. 

 
 

4.1  Het herstel van de grot zelf 
Voor het herstel van de eigenlijke grot is aan twee bouwbedrijven gevraagd offerte uit te brengen. De 
keus viel op de firma Woudenberg, die de werkzaamheden in de zomer van 2019 heeft uitgevoerd en 
voltooid. Met het herstel van het bouwwerk zelf is een bedrag gemoeid van € 13.109,14 – zie ook het 
financieel overzicht in paragraaf 4.6. 

 

4.2  Het plaatsen van een informatiepaneel 
Het informatiepaneel is gemaakt en geleverd door de firma PressArt (die ook het informatiebord bij de 
voormalige begraafplaats heeft verzorgd). De plaatsing van het paneel is door vrijwilligers van de Stichting 
zelf ter hand genomen, waardoor de kosten hiervan beperkt konden worden. De totale kosten van het 
informatiepaneel bedragen € 1.872,- – zie paragraaf 4.6. Op het paneel zijn subsidiegevers benoemd. 

 

4.3  Een alternatieve oplossing voor de beelden 
Het is altijd de bedoeling geweest om de beelden in de grot terug te plaatsen. Om ze te beschermen wilde 
de Stichting hekwerk laten plaatsen. Vanwege de open structuur van de grot en de eis dat de beelden 
enerzijds in hun oude luister voldoende zichtbaar zouden blijven en anderzijds voldoende beschermd 
zouden zijn, bleek het aanbrengen van hekwerk of metalen (open) stolpconstructies een zeer moeilijke en 
feitelijk onmogelijke opgave. Diverse bedrijven zijn benaderd maar een echt bevredigende en betaalbare 
oplossing bleef uit. In overleg met de heer Bastings (ambtenaar en monumentadviseur van de gemeente 
Maastricht) is uiteindelijk een alternatieve oplossing bedacht. Die oplossing bestaat uit het in de grot 
plaatsen van silhouetten van de beelden, gemaakt van cortenstaal. Op deze wijze worden de beelden zelf 
niet teruggeplaatst maar plaatsen we een verbeelding van de beelden terug. Deze oplossing is zowel 
esthetisch verantwoord als duurzaam en voldoende vandalisme-proof. De Stichting is de heer Bastings 
erkentelijk voor de degelijke adviezen, waardoor een goede oplossing uiteindelijk bereikbaar bleek. 
Inmiddels is de eigenaar van het parkbos, de woningstichting Servatius, akkoord met deze oplossing die 
ook nog eens betaalbaar is gebleken. Een tweetal bedrijven heeft offerte uitgebracht en begin februari is 
de opdracht verstrekt. De woningstichting Servatius zal bevorderen dat de oorspronkelijke beelden op 
een veilige locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de Kloosterkapel te zien zullen blijven. 

 

4.4  Het planten van struiken rondom het monument 
Ter voorkoming van vandalisme wil de Stichting de grot zelf moeilijker toegankelijk maken door een 
vuurdoornhaag te planten rondom het bouwwerk. Deze werkzaamheden kunnen pas een aanvang nemen 
zodra de alternatieve oplossing voor de beelden, de plaatsing van de silhouetten van de beelden, is 
afgerond. De woningstichting Servatius zal de kosten voor deze doornenhaag voor haar rekening nemen. 
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★ Feestelijke opening en afronding van de werkzaamheden 

Op 29 september 2019 werd de grot van het Heilig Hart, gelegen in de Kloostertuin Opveld aan de 
Veldstraat in Maastricht Zuidoost, feestelijk geopend door wethouder Jim Janssen van Maastricht. 

 

Wethouder Jim Janssen spreekt de aanwezigen toe. 

Zoals hierboven is aangegeven, betekent de feestelijke opening op 29 september jl. niet dat alle 
werkzaamheden aan de grot inmiddels zijn afgerond. De alternatieve oplossing voor de beelden (het 
plaatsen van silhouetten van cortenstaal) zal in het voorjaar van 2020 worden uitgevoerd. Daarna zal de 
beschermende doornenhaag worden geplant. 

 

Financieel overzicht van het herstel van de Heilige Hart-grot 
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5. Activiteiten in 2019 
 
Onze activiteiten in 2019 omvatten eenvoudige beheerwerkzaamheden tijdens Doe-dagen, een 
tweetal educatieve activiteiten en een buurtfeest. De activiteiten zijn enerzijds gericht op behoud, 
herstel en verbetering van het Kloosterpark anderzijds op het versterken van de sociale cohesie in de 
buurt. Daarnaast organiseert de Stichting activiteiten met een educatief karakter. Tot slot, maar 
zeker niet onbelangrijk, zorgt de Stichting voor het opruimen van afval. 
 
 

5.1  Sociale en beheersactiviteiten: Doe-dagen, snoeidagen, Burendag 
Op basis van het bestaande beheersplan heeft bestuurslid Jan van Opstal als groenexpert ook dit jaar 
met Servatius (Marianne Meessen) constructieve afspraken gemaakt over het snoeien van de hagen, 
het uitmaaien van de haagvoet, het maaien van de grasvelden, bestrijding van Japanse duizendknoop 
en het beheer van het plukfruitperceel en de ex-begraafplaats. Deze afspraken hebben geleid tot 
concrete werkzaamheden die tijdens de Doe-dagen op 16 maart en 16 juni door vele vrijwilligers 
(onder wie alle bestuursleden) zijn uitgevoerd. Op deze dagen hebben buurtbewoners de handen uit 
de mouwen gestoken om de tuin een beter aanzien te geven. Zo is het perceel met plukfruit onder 
handen genomen, zijn tal van planten bijgeplant en zijn de meidoornhagen gesnoeid. 

. 

 

 

 

 

 

 

Naast werk is 
er ook altijd 
tijd voor een 
lekkere lunch 
en voor de 
sociale 
contacten. 

 

Studenten van het United World College (UWC) hebben op 23, 24 en 25 april, onder begeleiding van 
IKL en aan de hand van een activiteitenplan, onderhoudswerkzaamheden verricht. Op 30 november 
en 7 december hebben studenten van het UWC, wederom onder begeleiding van het IKL, bomen en 
bosplantsoen geplant op kale stukken die ontstaan zijn door het kappen van zieke bomen. In het 
kader van de herplantplicht van grondeigenaar Servatius is een herbeplantingsplan overeengekomen 
met de gemeente en de groenexpert van de Stichting. Dit plan is tijdens deze dagen uitgevoerd. De 
kosten hiervan zijn tussen de gemeente en Servatius verdeeld. Het IKL is door de gemeente betaald.  
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★ Feestelijke Burendag: Harmonie Heer Vooruit, Scouting en jonge musici 
 

Op 29 september heeft de 
Stichting een buurtfeest 
georganiseerd, waarbij de 
opgeknapte Heilig Hart-
grot en het bijbehorende 
nieuwe informatiepaneel 
onthuld werden. Dit 
gebeurde door wethouder 
Jim Janssen, bestuursleden 
van de Stichting Vrienden 
Kloostertuin Opveld en 
pater Lambertus. Hierbij 
waren de Zusters van de 
Voorzienigheid en vele 
buurtbewoners aanwezig. 
 

 
Na het officiële gedeelte was er ruimte voor workshops, een klimuitdaging van Scouting Heer, muziek 
en zang door talentvolle jongeren uit de buurt en natuurlijk voor pizza’s en een gezellig samenzijn. 

 
< Live-muziek door jonge musici uit de buurt 
 
 

 

 

 

 

 

 

        Klimpret onder deskundige leiding van Scouting Heer > 
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Frans Braeken – de “bijenman” van IVN – vertelt over zijn “volken”. 

 

 

 

De harmonie blaast even uit. 
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Financieel overzicht Sociale en beheersactiviteiten 2019 
 

 

 

 

5.2  Educatieve activiteiten 
De Stichting organiseerde in 2019 de volgende educatieve activiteiten: een Paasvuur voor de 
buurtkinderen op 20 april (zie foto hieronder), een Vogelexcursie met een IVN-gids op 4 mei. 
 

Paasvuur 

Dit jaar hebben we tijdens het Paasvuur broodjes met knakworstjes en chocomel uitgedeeld. De 
knakworstjes en de chocomel werden door survival-expert Eric opgewarmd in een enorme ijzeren 
ketel. Immers vuur heeft vele functies, zoals verwarmen, koken en stoken. Het verwarmen in die 
reuzenketel was bijzonder om te zien. Eric heeft ons ook geleerd hoe we vuur kunnen maken. We 
hebben hout gesprokkeld en toen het donker werd, hebben we natuurlijk echt vuurtje gestookt: dit 
jaar weer onder de bekwame leiding van Maos van Waterscouting Jan van Gent. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

1 Bijdrage	Oranjefonds	doe	dag	 216,00€																			 1 Promotiemateriaal 43,56€																					

2 Bijdrage	Oranje	fonds	Burendag 350,00€																			 2 Attenties	gidsen,	muzikanten	workshops 240,50€																			

3 Verkopen	consumpties	burendag 225,00€																			 3 Catering 561,41€																			

4 retour	verkoop 22,00€																					 4 Beplanting	en	bemesting 277,97€																			

5 Overige	inkomsten 5 Huur	materialen	en	grondstoffen 386,30€																			

6 Reiskosten 49,40€																					

7 Kosten	afvalinzameling	en	vergoeding	inzet	materiaal -€																									

Totaal 813,00€																		 	 Totaal 1.559,14€														 	

Negatief	Saldo (746,14)€																	

Financieel	overzicht	Sociale	en	beheersactiviteiten	2019	Stichting	Vrienden	Kloostertuin	Opveld	

2019	Inkomsten 2019	Uitgaven
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Vogelexcursie 

Met 12 geïnteresseerde “vroege vogels” hebben we op 4 mei geluisterd naar allerlei vogelgeluiden in 
de Kloostertuin. Vogelexpert Henny Kloosterboer verzocht ons om twee minuten stil te luisteren naar 
de geluiden om ons heen. We hoorden een heel vogelconcert: het winterkoninkje klonk brutaal, 
schel en hard boven alles uit. Langzaam verder lopend zagen we spreeuwen heen en weer vliegen 
van hun nest met jongen naar een andere boom. “Ze ruimen de poep van hun jongen op”, aldus de 
expert. “Om die poep zit een vliesje dat alles bij elkaar houdt; eigenlijk lijkt het veel op een pamper.” 

 
Verder zagen we twee roodborstjes: een mannetje en een vrouwtje vlogen druk heen en weer: het is 
paartijd! Eén roodborstje vertoonde zich luid zingend aan de vogelspotters met verrekijker in de top 
van een hoge boom. En we hoorden de tjiftjaf, die zijn eigen naam roept, en verder ook koolmezen, 
het zwartkopje, maar ook de groenling. 

 
De groene specht was eveneens te horen. Bij het 
middelste grasveld observeerden we de kraai met 
nestmateriaal in zijn bek en de ekster, samen in 
dezelfde boom. Opmerkelijk was dat zij samen in 
een boom zaten zonder lawaai en ruzie. 
Waarschijnlijk had de kraai daar geen nest, want 
dan had hij de ekster al lang weggejaagd. Ook de 
houtduif zagen we  hoog in de bomen. Bij de 
naaldbomen hoorden en zagen we op dat moment 
geen goudhaantje en vuurgoudhaantje, jammer! 

 
Bij het bosgedeelte zagen we veel gaten in de 
bomen: oude nesten door de specht gehakt en nu 
gebruikt door andere vogels zoals de boomklever, 
die we ook nog even hoorden. 

 
Tot onze verrassing zagen we hoog in de lucht 
gierzwaluwen cirkelen: ze zijn weer teruggekeerd 
vanuit warmere streken. 

 
Bij de picknicktafel hebben we allerlei soorten 
vogelnesten bekeken: een bijzonder kleurige stond 
erbij. Dit was een nest dat tijdens Carnaval 
gebouwd is: roze veertjes van de Vastelaovend 
zaten ertussen. 

 
De bosuil was ook van de partij – althans een opgezet exemplaar; de echte is niet meer teruggekeerd 
na brandstichting in de Rode Beuk. Prachtig om te zien, met zijn donkere doordringende ogen. 

 
Kortom een zeer geslaagde (en na veel regen zowaar een droge) ochtend, dankzij IVN-vogelexpert 
Henny en de zeer geïnteresseerde vogelliefhebbers, van wie sommigen met veel kennis van zaken! 
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Financieel overzicht educatieve activiteiten 

 

 

 

 

5.3  Afvalopruimdienst 
Vijf vrijwilligers, onder wie enige bestuursleden, halen het afval in de Kloostertuin op. De coördinator 
stelt halfjaarlijks een rooster op. Per toerbeurt legen de vrijwilligers de afvalbakken en verzamelen zij 
rondzwervend vuil. Een andere vrijwilliger heeft vanuit huis zicht op de (gemeentelijke) container 
waarin we het afval deponeren. Hij waarschuwt de gemeente als het legen van de container eens 
wat minder goed verloopt. Veel hondenuitlaters werpen de uitwerpselen in zakjes in de afvalbakken. 

Het afvoeren van afval is daardoor niet heel prettig. De gemeente plaatst geen hondenpoepbakken 
in de Kloostertuin, omdat deze particulier eigendom is. Wel stelt zij in overleg afvalbakken ter 
beschikking, die door vrijwilligers worden geplaatst. Bij de Heilig Hart-grot met zitbank is een 
provisorische afvalbak neergezet, die in 2020 door een volwaardige afvalbak zal worden vervangen. 

 

Schoon houden Sterre der Zee-kapel 

Er meldde zich in het verslagjaar een omwonende die graag de nogal vervuilde Sterre der Zee-kapel 
schoon zou maken. Na een speurtocht is de sleutel van het hangslot van de kapel boven water 
gekomen bij Heerdenaar Bertus Kerckhoffs, die betrokken is geweest bij de restauratie van de kapel 
door de plaatselijke Veldkruisenstichting. Als het verroeste slot is geopend, zal contact met de 
kandidaat-schoonmaker worden gezocht. 

In aansluiting hierop: een bewoner van Eyldergaard die vaak in de kloostertuin komt heeft de 
coördinator afvalverwijdering voorzien van metalen tie-wraps waarmee het gaas in het hek van de 
Sterre der Zee-kapel beter kan worden vastgemaakt. Dit zal begin 2020 gebeuren. 
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Veel hondenpoepzakjes in de afvalbakken…          De Sterre der Zee-kapel krijgt een schoonmaakster. 

 

 

6. Beheer en Organisatie van de Stichting 
 

6.1 Bestuurssamenstelling 
In september is Yves Maris toegetreden tot het bestuur. Hij vervult de functie van secretaris. 

Bestuurslid Jan van Opstal heeft aangegeven het bestuur met ingang van 1 januari 2020 te willen 
verlaten. Het bestuur zal hierover op 23 januari 2020 een besluit nemen. 

 
6.2.  Beheer 
De Stichting heeft beheerskosten, zoals de kosten voor de zakelijke bankrekening en voor het 
oprichten en onderhouden van de website. 
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Financieel overzicht overige kosten 

 
 

 

7. Financieel resumé (Jaarrekening) 

In financieel opzicht was het herstel van de Heilig Hart-grot een behoorlijke uitdaging. Het oorspronkelijke 
projectvoorstel kende een begroting van € 20.000,- en er was maar € 12.500,- aan subsidiegelden binnen. 

Door niet-begrote particuliere fondsen werd de begroting van de Stichting aangevuld met een aanzienlijk 
bedrag, waardoor er geen financiële zorgen meer waren. De Stichting is deze particuliere donateurs erg 
dankbaar. Bovendien nam de woningstichting Servatius ook projectactiviteiten voor haar rekening, 
waardoor de kosten voor de Stichting zelf substantieel konden worden verlaagd. 

De Burendag in september was, ondanks het slechte weer, qua manifestatie een groot succes, maar in 
financieel opzicht een aderlating die de Stichting VKO zich niet te vaak kan permitteren. Over de opzet van 
de Burendag in 2020 moet dus goed worden nagedacht. 

Per saldo heeft de Stichting het jaar 2019 positief kunnen afsluiten. 

 

7.1  Staat van Baten en Lasten 

(zie navolgende pagina) 

1 Donaties 3.240,00€															 1 Bank	kosten 126,00€																			

2 Diensten 2 Beheer	website -€																									

3 Verkopen 3 Kantoor -€																									

4 Promotie -€																									

5 Representatie 89,91€																					

6 Overige	kosten -€																									

Totaal 3.240,00€														 	 Totaal 215,91€																	 	

Positief		Saldo 3.024,09€														 	

Financieel	overzicht		Overige	kosten	Stichting	2019	Stichting	Vrienden	Kloostertuin	Opveld	

2019	Inkomsten 2019	Uitgaven
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nr begroot resultaat
Omschrijving toelichting 2019 2019

1 Vrij	te	besteden	subsidies	en	saldi
1.1 Banksaldo	per	1	januari	2019 4.430,53€																	 4.430,53€																		

1.2. Giften	en	donaties
Particuliere	giften -€																											 3.240,00€																		

2 Inkomsten	met	resultaatverplichting
2.1 Subsidie	Provincie	tbv	herstel	Heilige	Hartgrot 5.250,00€																	 5.250,00€																		
2.2 Subsidie	Sjefpet		tbv	herstel	Heilige	Hartgrot 5.000,00€																	 5.000,00€																		
2.3 Subsidie	Stichting	Kannunik	Salden	Nieuwenhof	tbv	Hhgrot 2.500,00€																	 2.500,00€																		
2.4 Gift	Zusters	Stchting	de	Heilige	Familie	tbv	Infobord	Hhgrot 2.000,00€																	 2.000,00€																		
2.5 Bijdrage	Servatius	verwijderen	boom	bij	HHgrot pm pm
2.6 Oranje	fonds	t.b.v	doedagen	en	burendag 600,00€																				 566,00€																					
2.7 Bijdrage	Servatius	anti-vandalisme	beelden	(max) 2.000,00€																	

(niet	uitgevoerd	in	2019)
3. Diensten	en	verkopen	uit	activiteiten
3.1 Verkopen	tijdens	doedagen	en	burendagen 350,00€																				 247,00€																					

4. Overige	inkomsten

Totaal 22.130,53€															 23.233,53€															

Omschrijving Toelichting Begroot Realisatie	
2019 2019

1 Sociale	activiteiten:	doedagen,	burendag	,	paasvuur
1.1 Promotie	materiaal 50,00€																							 43,56€																							
1.2 Vergoeding	gidsen,	deskundigen	,muzikanten/	workshops 447,97€																				 180,00€																					
1.3 Catering	 225,00€																				 380,93€																					
1.4 Huur	materialen	en	grondstoffen 200,00€																				 386,30€																					
1.5 Beplanting	en	inrichting 200,00€																				 277,97€																					
1.6 Reiskosten -€																											 49,40€																							

2. Educatieve	activiteien
2.1 Promotiemateriaal 15,00€																						 17,55€																							
2.2 Vergoeding	gidsen	en	deskundigen	/workshops 60,00€																							 90,50€																							
2.3 Catering 75,00€																							 180,48€																					

3 Onderhoud		en	herstel	monumenten	:	Heilige	Hartgrot
3.1 Herstel	grot 13.000,00€															 13.109,14€															
3.2 Plaatsing	info	bord 2.000,00€																	 1.858,65€																		
3.3 Bescherming	beelden/	plaatsing/	silhouetten 2.500,00€																	 -€																											
3.4 Beschermende	beplanting 200,00€																				 -€																											
3.5 conserverende	behandeling		beelden 1.000,00€																	 -€																											

4 beheerkosten,	bank,	kantoor 126,00€																				 126,00€																					

5 Website	en	promotie pm pm

6 Representatie
6.1 T.g.v.	oproep	donaties 86,05€																							
6.1 Bedankjes	per	bank 0,85€																									

7 Overige	bestuurskosten	w.o.	Reiskosten

totaal 20.098,97€														 16.787,38€														 	

Het	resultaat	voor	bestemming	is	gelijk	aan	het	banksaldo

Bruto	resultaat	voor	bestemming 2.031,56€																	 6.446,15€																	

AF	Verplichtingen	en	voorzieningen
Nog	niet	betaalde	crediteuren 40,20€																							
Verplichte	uitgave	planten 200,00€																					
Voorziening	tbv	silhouetten 1.750,00€																		
Algemene	reserve 2.000,00€																		

Netto	resultaat	 2.455,95€																	

2019	Baten

Staat	van	Baten	en	Lasten	Stichting		2019

2019	Lasten

Resultaat	voor	bestemming
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7.2 Balans 

 
 

 

7.3 Kascontrole 
Het bestuur heeft haar leden Winfried Temme en Yves Maris verzocht als kascontrolecommissie een 
controle van de boeken en de jaarrekening uit te voeren. Het oordeel van de commissie is als volgt: 

• De staat van baten en lasten en de balans over het boekjaar 2019, zoals opgenomen in het 
jaarverslag over 2019, geeft een getrouw beeld van de financiële positie van de Stichting 
Vrienden van Kloostertuin Opveld. 

• De inkomsten zijn correct weergegeven. 
• De uitgaven zijn correct weergegeven. 
• De uitgaven zijn rechtmatig gedaan, overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting. 

 

De kascontrolecommissie stelt voor om de penningmeesters Berend Brouwer en Amaury Stroux 
décharge te verlenen. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 23 januari 2020 dit advies 
overgenomen en de bovengenoemde penningmeesters décharge verleend.  
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8. Bestuursverklaring 
 

Het bestuur van de Stichting Opveld, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, verklaart dat deze 
jaarrekening en de daarin opgenomen staat van baten en lasten een getrouw beeld geeft van de 
inkomsten en uitgaven van de Stichting en haar financiële positie op 31 december 2019. 

 

Maastricht, 23 januari 2020 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld: 

Dhr. B. Brouwer (penningmeester) 

Dhr. Y.L.E.H. Maris (secretaris) 

Dhr. J.W.A.M. van Opstal 

Mevr. M.H.S.B. Smits (voorzitter) 

Dhr. A.W.O.A. Stroux 

Dhr. W. Temme 


