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Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld (VKO) is opgericht in 2018. 
De Stichting heeft als doel de voormalige Kloostertuin Opveld, gelegen 

in Maastricht Zuid-Oost 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. Tevens wil Stichting VKO de monumenten die in de tuin 

aanwezig zijn in stand houden en zo nodig herstellen. De Stichting 
dient daarmee een algemeen maatschappelijk belang. 
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1. Doelstelling en werkwijze 
 
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 zorgcentrum Croonenhoff 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 eigenaar Servatius 
Wonen & Vastgoed – ook verantwoordelijkheid voor langer lopende projecten. Deze betreffen het 
duurzaam herstel en de verbetering van de voorzieningen en monumenten in de Kloostertuin. 
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2. Inkomsten 
 
De Stichting verwerft haar inkomsten uit subsidies van overheidsorganisaties, instellingen en fondsen 
en uit donaties en legaten van particulieren. In het najaar van 2020 hebben we een donateursregeling 
in het leven geroepen en d.m.v. een flyer en mondelinge werving donateurs in de omliggende buurten 
geworven. Deze actie is erg succesvol gebleken. In enkele weken werd maar liefst € 890,- opgehaald. 
Hierdoor is het voortbestaan van de Stichting weer voor enkele jaren veiliggesteld. Zie ook pagina 11 
voor het overzicht van de baten en lasten van de Stichting. 
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3. Activiteiten in 2020 
 
De activiteiten van de Stichting in 2020 werden, zoals helaas zoveel andere dit jaar, sterk beïnvloed 
door de opkomst van het coronavirus Covid-19 in het vroege voorjaar. Nadat het bestuur al was 
geconfronteerd met zijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor de reguliere veiligheid in de 
Kloostertuin (bijvoorbeeld afwegingen bij windverwachtingen), moest het nu ook enkele keren positie 
innemen ten opzichte van coronaveiligheidsaspecten. Diverse activiteiten konden geen doorgang 
vinden of moesten beperkt blijven tot een bescheidener schaal. 
 
Hieronder wordt ingegaan op beheerwerkzaamheden tijdens Doe-dagen (3.1), educatieve activiteiten 
en andere door de Stichting georganiseerde ontmoetingsevents (3.2), de afronding van het project 
Heilig Hart-grot (3.3) en wat er verder in het mooie parkbos gebeurde (3.4 en 3.5). 
 
 
3.1 Onderhoudswerkzaamheden 
 
Servatius Wonen & Vastgoed is eigenaar van het bospark met weiden dat vroeger hoorde bij het 
inmiddels door haar verkochte en overgedragen kloostercomplex Opveld. Servatius ziet het als een 
taak om het bospark (naast ‘Kloostertuin Opveld’ ook ‘het Kloosterbos’, ‘Bos Bethanië’ of ‘het 
Nonnenbos’ genoemd) in stand te houden als openbaar toegankelijk gebied voor de omliggende 
buurten. Groot onderhoud en bosbeheer worden verzorgd door Servatius. Stichting VKO organiseert 
aanvullende onderhoudswerkzaamheden, die door vrijwilligers worden verricht, liefst op zogenoemde 
Doe-dagen, die met enige subsidie van het Oranjefonds kunnen worden georganiseerd (o.a. de 
Burendag in september) en die tevens een ontmoetingsfunctie voor buurtbewoners hebben. 
 
In het verslagjaar zijn nieuwe afspraken gemaakt over de afbakening tussen de door Servatius en door 
de Stichting te verrichten activiteiten. Daartoe hebben vertegenwoordigers van de Servatius Wonen & 
Vastgoed, van haar uitvoerder de firma Dolmans, van het bestuur van Stichting VKO en van de 
groenadviseurs van de Stichting op 28 september een rondgang door de Kloostertuin gemaakt. 
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Een onderhoudsactiviteit die de Stichting met medewerking van Gemeente Maastricht uitvoert, is het 
afvoeren van het afval, met uitzondering van de afvoer uit een afvalbak in de directe nabijheid van het 
zorgcentrum Croonenhoff. Zie verder paragraaf 3.4.
 
Op 13 maart 2020 zou er een Doe-dag met 
vrijwilligers worden gehouden. In verband met 
de coronavoorschriften is deze dag beperkt tot 
de vijf bestuursleden, bij wie zich een 
passerende enthousiaste buurtbewoner heeft 
aangesloten (zie foto voor de kapstok die hij 
had gecreëerd). Er zijn onder auspiciën van 
onze groenadviseurs diverse plantactiviteiten 
uitgevoerd: vaste planten zijn gepoot in een 
redelijk licht doorlatend stuk bosperceel en 
jonge meidoornstruikjes op lege plekken in de 
heggen rond de weiden. 

 
Kapstok en lunchhouder in één – de natuur biedt het! 

 

 
 
Eind april hebben de groenadviseurs van de Stichting – de buren van De Heerenhof / Hof van Heer – 
de voormalige begraafplaats conform de tekst op het herdenkingsbord ingezaaid met bloeiende 
planten. Traditiegetrouw hebben vrijwilligers het terreintje besproeid in tijden van droogte, voor het 
laatst in de vroege zomer. Het resultaat viel ook dit jaar weer tegen: de wildebloemenzee wilde niet 
erg kómen. Er is nu in overleg met de vaste groenadviseurs een plan voor een kloostertuinachtige 
onderhoudsarme groene inrichting in de maak. 
 

 
 
Op 6 juni zijn tijdens een eveneens coronabeperkte Doe-dag de heggen om de weiden gesnoeid, 
volgens de oude afspraken nog alleen bij de Rode Beuk en de notenbomen, plus een klein stukje van 
de heg om de weide die parallel aan de Veldstraat loopt, in afwachting van de nieuwe taakafbakening 
Servatius / Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld.  
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Op 18 en 19 augustus zijn de heggen door een vrijwilliger met zijn heggenschaar drastisch bijgepunt. 
Later is ter vervanging van de wegens corona afgelaste Burendag in september nog heggenknipwerk 
door enige bestuursleden verricht. 
 
Vanwege Servatius is op 13 oktober een dubbel vuurdoornhaagje vóór de Heilig Hart-grot geplant (zie 
ook par. 3.3 over afronding grotproject en par. 3.4 over afvalverwijdering). 
 
Een tijd geleden is een elektriciteitshuisje met een muur op de grens met de Kloostertuin afgebroken. 
Door de ontstane opening ontstond een ongewenst toegangspad dwars door jonge aanplant van 
bosplantsoen. Servatius heeft de opening in november laten dichten met degelijk hekwerk.
 
Op 18 november heeft het bestuur na overleg 
met eigenaar Servatius consensus bereikt over 
de wenselijkheid van het plaatsen van een 
toegangsbordje (met tekst zoals hiernaast) bij 
vier in- en uitgangen van de Kloostertuin, die 
door Servatius bij voorkeur ‘Kloosterbos’ wordt 
genoemd. De beoogde regulatie van de 
toegang is onder meer een resultaat van 
klachten van gebruikers en omwonenden van 
het park over overlast én opmerkingen van 
afvalverwijderingsvrijwilligers over de te zware 
taak door de aanwezigheid van plastic zakjes 
met hondenpoep in de afvalbakken. Het bordje 
is voor akkoord ingediend bij grondeigenaar 
Servatius, die de kosten van de bordjes voor 
haar rekening zal nemen. Plaatsing van de 
bordjes gebeurt mogelijk door vrijwilligers of 
eveneens door Servatius. 
 

 

 
 

De aangewezen manier van opruimen van hondenpoep is deponering daarvan in de gemeentelijke 
hondenpoepbakken buiten de Kloostertuin. Deze staan nogal ver weg. Op een geschikt moment zal 
door het bestuur bij de gemeente worden verzocht om plaatsing van hondenpoepbakken bij in- en 
uitgangen, waardoor de handhaving van de hondenpoepregel gemakkelijker kan worden. 
 
Van de komst van deze borden is in de begin november verspreide Nieuwsbrief melding gemaakt. Zie 
ook www.kloostertuinopveld.nl. 
 
 

  

1 Bijdrage Oranjefonds Doe-dag 320,00€                 1 Promotiemateriaal Doe-dag 43,56€                   

2 Verkopen -€                      2 Attenties gidsen, muzikanten workshops -€                       

3 Catering Doe-dag 20,00€                   

4 Beplanting en bemesting Doe-dag 200,00€                 

5 Huur materialen en grondstoffen -€                       

6 Reiskosten -€                       

Totaal 320,00€                 Totaal 263,56€                 

Saldo 56,44€                   

Financieel overzicht Onderhoudswerkzaamheden / Sociale activiteiten | Boekjaar 2020 | St. Vrienden van Kloostertuin Opveld 

Inkomsten Uitgaven
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3.2 Educatieve en sociale activiteiten 
 
In verband met Corona zijn in 2020 uiteindelijk na veel wikken en wegen geschrapt: 

• het traditionele mini-paasvuur met drankje en hapje op Stille Zaterdag 
• de vogelexcursie onder deskundige IVN-begeleiding begin mei 
• deelname Struinen in de Tuinen 
• inzet van vrijwilligers door scholen 
• verdere uitwerking van het voorstel van Jo Willems, oud-bestuurslid en vaste groenadviseur, 

voor creatieve projecten met schoolklassen 
 
‘Struinen in de tuinen’ is een openluchtoptreden van jonge artiest(engroep)en dat kan worden 
gehouden in particuliere of gemeenschappelijke tuinen in Nederland onder auspiciën en met steun 
van Stichting ‘De Bühne’, de landelijk organisator. Bezoekers kunnen in deelnemende steden of dorpen 
struintochten langs deelnemende tuinen maken. De gemeente Maastricht bleek erg streng op het 
naleven van de geldende coronavoorschriften. Bij de buren, Hof van Heer en De Heerenhof, waar de 
locatie veel overzichtelijker en minder ‘open’ is, ging het geplande optreden door, maar Stichting VKO 
heeft er in verband met de open structuur van de Kloostertuin met pijn in het hart van afgezien. 
 
Evenals zovele organisaties en particulieren in ons land hoopt de Stichting vurig op een sterk 
verbeterde coronasituatie in 2021! Omdat uiteindelijk geen activiteiten in dit kader zijn ontplooid, is 
evenmin een financieel overzicht opgenomen. 
 
Hoewel de reguliere activiteiten van de Stichting op een laag pitje stonden, waren er wel heel veel 
bezoekers, gezinnen met kinderen, wandelende ouderen, sportende volwassenen van allerlei 
pluimage, chillende jongeren en hondenliefhebbers. Dit is in het algemeen allemaal rustig verlopen 
maar er is helaas ook overlast geweest. Rond het voorjaar van 2021 zullen daarom enkele spelregels 
bij de ingangen te zien zijn, zodat iedereen kan blijven genieten van de Kloostertuin. Zo snel mogelijk, 
indien de coronamaatregelen het weer toelaten, zullen wij ook de activiteiten weer opstarten. 
 
 
3.3 Afronding herstel Heilig Hart-grot 
 
In het vorige jaarverslag (2019, zie eventueel www.kloostertuinopveld.nl) is uiteengezet hoe 
uiteindelijk is gekozen niet voor terugplaatsing van de oorspronkelijke beelden, maar voor ‘een 
verbeelding van de beelden’ in Cortenstaal-silhouetten, volgens een zeer gewaardeerd ontwerp van 
Maurice Bastings (par. 4.3 van het jaarverslag 2019). Plaatsing vond op 9 april plaats. De silhouetten 
zijn tegen vandalisme zeer degelijk verankerd. Van de voltooiing van het project is melding gemaakt in 
een bericht van RTV Maastricht: http://bit.ly/rtvmaastricht_opveld. 
 
Ook heeft De Limburger erover geschreven, via een uitgebreid interview met Marieke Smits, toen nog 
voorzitter, thans erevoorzitter van de stichting: http://bit.ly/delimburger_opveld. Diverse mensen 
kwamen naar aanleiding van dit artikel in de Kloostertuin kijken. 
 
De oorspronkelijke beelden zijn in overleg met grondeigenaar Servatius bij de nieuwe eigenaar van het 
kloostercomplex afgeleverd. Laatstgenoemde heeft de beelden provisorisch zichtbaar opgesteld in de 
galerij tussen het klooster en de kloosterkapel, in afwachting van de definitieve bestemming van de 
monumentale kapel. 
 
Als definitief slotstuk is in oktober de door Servatius bekostigde dubbele vuurdoornhaag aangeplant. 
Zie ook par. 3.4.  
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3.4 Afvalopruimdienst 
 
Vrijwilligers, waaronder ook bestuursleden, halen het afval in de Kloostertuin op. De coördinator stelt 
halfjaarlijks een rooster op. Per toerbeurt worden de afvalbakken geleegd en wordt rondzwervend vuil 
opgeraapt met grijpers. De gemeente heeft in het verslagjaar een aantal grijpers beschikbaar gesteld, 
zodat iedere deelnemer er nu één onder zich kan houden voor als hij weer dienst heeft. 
 
Op 14 mei hebben twee vrijwilligers twee door de gemeente Maastricht geschonken afvalbakken 
geplaatst. Hiermee kan de toevloed van afval, dat redelijk gedisciplineerd gedeponeerd wordt door 
parkgebruikers, beter worden verwerkt, hoewel de coronacrisis via intensiever parkgebruik voor extra 
afval heeft gezorgd. 
 
Soms wordt grof vuil in de Kloostertuin aangetroffen. Door het bestuur of door andere vrijwilligers 
wordt dit gemeld bij de gemeente. Zij leggen het zo nodig nabij de ingangen en de gemeente haalt op. 
 
Bladblazers zijn fascinerende instrumenten. Alleen het geluid al! Heel nuttig is echter dat vanwege 
grondeigenaar Servatius alle paden in het wandelpark jaarlijks met bladblazers worden ontdaan van 
herfstbladeren. Dit jaar waren de bladeren al met lichaamskracht door een stichtingsvrijwilliger van 
het nieuw geplante, nog zeer lage vuurdoornhaagje bij de Heilig Hart-grot verwijderd, om ongelukken 
bij het bladblazen te voorkomen. Een ander excesje heeft het mechanische bladeren verwijderen wél 
veroorzaakt: de Maria-kapel bleek vol met blad te zijn geblazen. Door het kapelschoonmaakploegje 
(een bestuurslid en de vaste kapelletjesvrijwilligster uit Heer-Dorp) zijn ook die opgeruimd. 
 
 

 
 
 
 
3.5 Wat er verder in de Kloostertuin gebeurde 
 
Ons fraaie natuurpark is wandelgebied voor bewoners van zorgcentrum de Croonenhoff en voor 
bewoners van omliggende buurten. Honden uitlaten is een geliefkoosde bezigheid. De aanlijnplicht en 
de toekomstige verwijzing naar echte hondenpoepbakken zullen voor sommige hondenbezitters 
wellicht even wennen zijn. Zie ook par. 3.1, slot.  

Afgerond/uitgegeven

1 Bijdrage Servatius silhouetten 1.000,00€              1 Levering en plaatsing silhouetten
Heilig Hart-grot 1.476,20€              

2 Donaties (eigen middelen Stichting) 476,20€                 2 Plaatsing Vuurdoornhaag -€                       

3 Bijdrage Servatius Vuurdoornhaag PM
Totaal 1.476,20€              Totaal 1.476,20€              

Saldo -€                       

Financieel overzicht Herstel Heilig Hart-grot | Boekjaar 2020 | St. Vrienden van Kloostertuin Opveld

Inkomsten Uitgaven

1 Donaties (eigen middelen Stichting) 46,31€                   1 Nieuwe bakkensleutel 12,95€                   

2 Verkopen -€                      2 Materiaal kosten plaatsen bakken 33,36€                   

Totaal 46,31€                   Totaal 46,31€                   

Saldo -€                       

Financieel overzicht Afvalopruimdienst | Boekjaar 2020 | St. Vrienden van Kloostertuin Opveld

Inkomsten Uitgaven
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Het Kloosterbos heeft een belangrijke functie voor recreatie en ontmoeting, ook voor jongeren van 
onder meer de Porta Mosana-scholengemeenschap. Door de coronarestricties, die veel gebruikelijke 
activiteiten onmogelijk maakten, is deze functie dit jaar geïntensiveerd. Er zijn picknicks gehouden, 
takkenhutten gebouwd en kinderfeestjes georganiseerd. Het intensievere gebruik is ook zichtbaar 
geworden door ‘paden’ in weilanden en grotere afvalproductie. 
 
Nog steeds lijkt de Kloostertuin een functie te hebben voor religieuze beleving. Tot enkele jaren 
geleden waren er op Hemelvaartsdag en Pinksteren fotosessies van kinderen die de eerste communie 
hadden gedaan. Er worden soms witte rozen gelegd voor de Maria-kapel en in de Heilig Hart-grot, en 
af en toe zien we op die plekken devotielichtjes verschijnen. Zo kan de serene sfeer die van oudsher in 
dit park bestond enigszins standhouden. 
 
In 2020 is in de Kloostertuin (het ‘Nonnenbos’) journalistiek onderzoek gedaan in het kader van het 
project ‘Hier in Europa’ (https://hierineuropa.eu/) waarbij de specifieke eigenschappen van het dorp 
Heer ‘(Hier’ in het plaatselijke dialect) met de Europese eenwording werden verbonden. 
 
In het park worden noten en vruchten verzameld. Er staan grote walnotenbomen en een tamme 
kastanje. Het fruitperceeltje dat de Stichting tegen de privétuin van het voormalige klooster heeft 
geplant, levert allerlei fruit op, waaronder bessen en mispels (dit jaar karige oogst). 
 
In de Kloostertuin kunnen interessante waarnemingen van vogel- en andere diersoorten worden 
gedaan. Ook worden er interessante paddenstoelen aangetroffen. We doen een greep: 

• boomklevers (karakteristieke roep, vroege voorjaar tot in mei (in augustus óók gehoord) 
• bonte specht 
• groene specht 
• winterkoninkje 
• roodborstje 
• zanglijster 
• bont zandoogje (vlinder) 
• zadelzwam 
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In het door een IVN-medewerker gebouwde bijenhotel op de voormalige begraafplaats huisden het  
eerste jaar vooral metselbijen, later ook hommels. Het hotel is na eerder vandalisme ook dit jaar intact 
gebleven. De metselbijen zijn uitgevlogen op 15 maart; na een korte opbouw- en voorraadaanlegactie 
worden de holletjes met nakomelingen alweer afgesloten voor de metamorfose tot volwassen bijen. 
 

 
 
 
 
4. Bestuur en beheer van de Stichting 
 
4.1 Mutaties in het bestuur 
 
Afgelopen jaar waren er vanwege de geldende coronamaatregelen nauwelijks activiteiten in de 
Kloostertuin, maar in het bestuur is het niet rustig geweest. Voorzitter Marieke Smits, oprichtster van 
Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld, heeft in de loop van 2020 te kennen gegeven dat zij haar 
bestuursfunctie om persoonlijke redenen wilde neerleggen. Na goed overleg is Marieke Smits 
opgevolgd door Giel Peeters met unanieme instemming van het bestuur. 
 
Deze overdracht heeft een heel sober karakter gekend i.v.m. de coronamaatregelen. Geen feestelijke 
bijeenkomst, geen activiteit in ons bos, niets van dat alles. Uiteraard kon het bestuur dit niet stilletjes 
voorbij laten gaan. Vanwege Mariekes bijzondere verdiensten voor de stichting heeft het bestuur 
besloten haar te benoemen tot erevoorzitter. Een functie die zij heel graag wil vervullen en waarmee 
zij verbonden blijft met ‘haar’ Kloostertuin. 
 
Uiteindelijk vonden de benoeming en de uitreiking van de erepenning plaats op zaterdag 7 november. 
Een prachtige zonnige dag, thuis in de tuin, in aanwezigheid van haar man en de voorzitter en 
penningmeester van de stichting die tevens de fotograaf was. Het was een kort mooi moment, dat is 
vastgelegd op foto’s en in tekst die u kunt bekijken en lezen op onze website.  
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4.2 Statuten en reglementen 
 
Wilt u onze statuten en reglementen inzien, dan kunt u deze bij onze secretaris opvragen (mailadres: 
info@kloostertuinopveld.nl). 
 
 
4.3 Beheer en Communicatie 
 
De Stichting communiceert met de Vrienden van de Kloostertuin middels de website, e-mail en 
Facebook. In november 2020 is ook een nieuwsbrief verschenen op papier. Deze nieuwsbrief is 
verspreid in de straten rond de Kloostertuin in een oplage van 500 stuks. Overigens is deze nieuwsbrief 
ook te lezen op onze website. Het doel van deze nieuwsbrief was het ‘bijpraten’ van buurtgenoten 
over de activiteiten en doelstellingen van de stichting na zo’n ‘stil’ jaar m.b.t. activiteiten in het 
kloosterbos, alsmede het werven van donateurs. 
 
De reguliere beheerkosten van de Stichting, zoals de kosten van de zakelijke bankrekening en het 
onderhoud van de website, het periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief bedragen tussen € 300,- en 
€ 400,- per jaar. Door de hierboven vermelde succesvolle werving van donateurs kan de Stichting weer 
een aantal jaren vooruit. Met veel dank aan al onze donateurs! 
 
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gift te doen aan onze Stichting. Wij hebben een ANBI-status. 
Hierdoor kunnen giften aan onze stichting fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting (zie 
voor meer informatie hierover onze website). Wilt u ons werk ook ondersteunen met een kleine of iets 
grotere bijdrage, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze plannen. 
Stichting VKO is te allen tijde open en transparant naar subsidieverstrekkers en particuliere gevers over 
de verantwoording van binnenkomende giften. U kunt voor vragen m.b.t. donaties/giften contact 
opnemen met onze penningmeester (mailadres: info@kloostertuinopveld.nl) 
 
 

 
 
 
 
5. Financieel resumé 
 
5.1 Staat van Baten en Lasten 
 
Het overzicht van baten en lasten over boekjaar 2020 vindt u op de volgende pagina. 
 

1 Donaties (deel tbv beheer Stichting 592,59€                 1 Bank kosten 134,40€                 
resterend deel elders verantwoord)

2 Diensten 2 Beheer website 243,73€                 

3 Verkopen 3 Kantoor -€                       

4 Promotie 125,24€                 

5 Representatie 89,22€                   

6 Overige kosten -€                       

Totaal 592,59€                 Totaal 592,59€                 

Saldo -€                       

Financieel overzicht Beheerkosten Stichting | Boekjaar 2020 | St. Vrienden van Kloostertuin Opveld

Inkomsten Uitgaven
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nr begroot resultaat
Omschrijving toelichting 2020 2020

1 Vrij te besteden subsidies en saldi
1.1 Banksaldo per 1 januari 2020 (incl. reserve) 6.446,15€               6.446,15€                

1.2. Giften en donaties
Donateurs (bruto) -€                        930,00€                   
Particuliere giften -€                        10,00€                     

2 Inkomsten met resultaatverplichting
2.1 Subsidie Oranjefonds 320,00€                  320,00€                   

2.2. Bijdrage Servatius aan silhouetten 1.000,00€               1.000,00€                

3. Diensten en verkopen uit activiteiten
3.1

4. Overige inkomsten

Totaal 7.766,15€               8.706,15€                

Omschrijving Toelichting Begroot Realisatie 
2019 2019

1 Beheersmatige en sociale activiteiten: 
1.1 Nieuwsbrief mbt Doe-dag 50,00€                    40,05€                     
1.2
1.3 Catering 40,00€                    20,00€                     
1.4 Huur materialen en grondstoffen 50,00€                    -€                        
1.5 Beplanting en inrichting 200,00€                  200,00€                   
1.6 Reiskosten -€                        

2. Educatieve activiteien
2.1 Promotiemateriaal
2.2 Vergoeding gidsen en deskundigen /workshops
2.3 Catering

3 Onderhoud en herstel monumenten: Heilig Hart-grot
3.1 Levering en plaatsing Silhouetten 2.500,00€               1.476,20€                

4 Afvalinzameling
4.1. bakkensleutel -€                        12,95€                     
4.2. materiaalkosten plaatsen bakken -€                        33,36€                     

5 beheerkosten Stichting, bank, kantoor
5.1. bank 125,00€                  134,40€                   

6 Website en promotie en retouren
6.1. Website 150,00€                  243,73€                   
6.2. Drukwerk nieuwsbrief en oproep donateurs 75,00€                    125,24€                   
6.3 Retour te veel betaalde donaties 50,00€                     

7 Representatie
7.1. Foto afscheid Jan 26,50€                     
7.2. Cadeau afscheid Marieke (standaard en bloemen) 62,45€                     
7.3. Bedankjes per bank aan donateurs 0,27€                       

8 Overige bestuurskosten w.o. reiskosten

totaal 3.190,00€               2.425,15€                

Het resultaat voor bestemming is gelijk aan het banksaldo

Brutoresultaat voor bestemming 4.576,15€               6.281,00€                

AF Verplichtingen en voorzieningen
Nog niet betaalde crediteuren
Verplichte uitgaven: restant beplant. 120,00€                   
Voorzieningen 
Bestemmingsreserve (verpl. donateurs) 175,00€                   
Algemene reserve 2.000,00€                
Nettoresultaat 3.986,00€                

Ratio uitgaven-inkomsten
Inkomsten 2.260,00€                
Uitgaven 2.425,15€                
Minder in kas t.o.v. 2019 165,15€                   

Baten 
Staat van Baten en Lasten | Boekjaar 2020 | St. Vrienden van Kloostertuin Opveld 

Lasten 

Resultaat voor bestemming
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5.2 Balans 
 

 
 
 
 
6. Kascontrole 
 
De kascontrolecommissie verklaart op 22-02-2021 dat de jaarrekening 2020 en de daarin opgenomen 
staat van baten en lasten een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van Stichting VKO en 
haar financiële positie op 31-12-2020. 
De post ‘promotiemateriaal’ ad € 43,56 in het ‘Financieel overzicht onderhoudswerkzaamheden en 
sociale activiteiten’ op pagina 5 heeft feitelijk betrekking op 2019, maar is betaald in 2020. 
 
De kascommissie, 
Yves Maris, Winfried Temme 
 

  

Current	ratio 52,34 Kasratio 0,00
Quick	ratio 52,34 Werkkapitaal 6.161€																	

Vlottende	activa 				 Kort	vreemd	vermogen 				
Kas	en	kasequivalenten -€																					 Crediteuren	en	te	betalen	kosten -€																					
Banksaldo 6.281€																
Debiteuren -€																					 Voorzieningen -€																					

Voorraden -€																					
Voorziening	voor	aangegane	verplichtingen	
(planten)	restant	subsidie	Oranjefonds 120€																				

Gereedschap -€																					
Totaal	van	vlottende	activa 6.281€																 Totaal	van	lopende	verplichtingen 120€																				

Vaste	Activa Eigen	vermogen
Bedrijfseigendommen,	-gebouwen	en	apparatuur	
(netto) -€																					

Bestemmingsreservers

Reserve	t.b.v	uitfaseren	en	opheffen	Stichting 2.000€																

Deelnemingen -€																					 Bestemmingsreserve		(tegenprestaties	donateurs) 175€																				
Overige	activa -€																					 Vrij	te	besteden	reserve 3.986€																
Totaal	van	overige	activa -€																					 Totaal	eigen	vermogen	 6.161€																
Totale	activa 6.281€																 Totale	passiva 6.281€																

ACTIVA PASSIVA

Balans	|	Boekjaar	2020	|	St.	Vrienden	van	Kloostertuin	Opveld
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7. Bestuursverklaring 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld, in (online-)vergadering bijeen op 
woensdag 24 februari, verklaart dat deze jaarrekening en de daarin opgenomen staat van baten en 
lasten is gecontroleerd. Het bestuur constateert dat de financiële verantwoording voldoet aan de eisen 
en een juist beeld geeft van de inkomsten en uitgaven van de Stichting en haar financiële positie op 
31-12-2020. Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld. 
  
Maastricht, 24-02-2021 
 

• Berend Brouwer (penningmeester) 
 

----------------------------------------- 
• Yves Maris (secretaris) 
 

----------------------------------------- 
• Giel Peeters (voorzitter) 
 

----------------------------------------- 
• Winfried Temme 

 
----------------------------------------- 

• Amaury Stroux 
 

----------------------------------------- 
 
(Om privacy-redenen zijn de handtekeningen niet zichtbaar) 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ontwerp en (eind)redactie: Amaury Stroux Communicatie: www.amaurystroux.nl  
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Bijlage: Financieel Jaaroverzicht van de Bankrekening 
 
 

 


