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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 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. Tevens wil Stichting VKO 
de monumenten in de Kloostertuin 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. 
 
 

 
Buurtbewoners genieten van de lunch tijdens de Doe-dag in mei. 
 
 
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. Het eerste jaar van deze regeling werd er ruimhartig gedoneerd. Zodanig dat we in het 
verslagjaar 2021 het voorgestelde donatiebedrag konden halveren. 
 
In 2021 is de opbrengst uit particuliere donaties € 310,-. Dit bedrag is wel wat lager dan verwacht. Het 
Oranje Fonds heeft gelukkig de Doe-dag en Burendag opnieuw gesubsidieerd, waardoor deze 
activiteiten doorgang konden vinden. Overigens moest de Doe-dag wegens Corona-maatregelen naar 
een later moment worden verplaatst. Vervolgens is de Doe-dag verspreid over meerdere dagen. 
 
Het bestuur van Stichting VKO is alle donateurs en het Oranje Fonds zeer erkentelijk voor hun 
bijdragen. Per saldo is het voortbestaan van de Stichting hiermee weer voor enkele jaren veiliggesteld. 
Zie ook pagina 15 voor het overzicht van de baten en lasten van de Stichting.  

Foto: Amaury Stroux 
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3. Activiteiten in 2021 
 
Servatius Wonen & Vastgoed is eigenaar van het Kloosterbos met de drie weiden, dat vroeger hoorde 
bij het inmiddels door haar verkochte en overgedragen kloostercomplex Opveld. Servatius ziet het als 
taak om de kloostertuin als 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 en ten behoeve van de uitloopfunctie voor de ouderen woonachtig in het complex van Envida. 
 
Servatius verzorgt het groot onderhoud en het bosbeheer. Stichting VKO organiseert aanvullende 
onderhoudswerkzaamheden, die door vrijwilligers worden verricht, liefst op zogenoemde Doe-dagen, 
die (meestal) met subsidie van het Oranje Fonds kunnen worden georganiseerd. Daarnaast faciliteert 
de Stichting de ontmoetingsfunctie van het Kloosterbos, door activiteiten te organiseren met een 
sociale, educatieve en of culturele functie (o.a. Burendag, ook met subsidie van het Oranje Fonds). 
 
De activiteiten van de Stichting in 2021 werden opnieuw beïnvloed door de beperkingen als gevolg van 
het coronavirus Covid-19. De geplande Doe-dag in maart moest worden verplaatst naar eind mei en 
het Paasvuur moest helaas wederom geannuleerd worden. Gelukkig kon de Burendag in september 
wel doorgang vinden en konden wij ook aansluiten bij het initiatief ‘Struinen in de Tuinen’. 
 
 

 
Tijdens de Doe-dag in mei is er volop gesnoeid en gewied. 
 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op onderhouds- en beheerwerkzaamheden tijdens Doe-dagen (3.1), 
op educatieve en sociale activiteiten en andere door de Stichting georganiseerde ontmoetingen (3.2), 
en op de werkzaamheden van de afvalopruimvrijwilligers (3.3). NB: Kijk voor uitgebreidere verslagen 
(met leuke foto’s) van alle activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden ook eens op onze website: 
https://www.kloostertuinopveld.nl/nieuwsberichten/. 
  

Foto: Amaury Stroux 
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3.1 Activiteiten gericht op onderhoud en verbetering van het Kloosterbos 
 
In het verslagjaar zijn nieuwe afspraken gemaakt over de afbakening tussen de door Servatius Wonen 
& Vastgoed en door de Stichting te verrichten activiteiten. Daartoe hebben vertegenwoordigers van 
Servatius, van haar uitvoerder de firma Dolmans Monsdal, van het bestuur van Stichting VKO en van 
de groenadviseurs van de Stichting op 5 oktober een rondgang door de Kloostertuin gemaakt. De 
Stichting heeft aangeboden een deel van de herplantplicht die aan Servatius is opgelegd als gevolg van 
de kap van zieke bomen voor haar rekening te nemen. De Stichting heeft daar in het verslagjaar 
daadwerkelijk een aanvang mee gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de rondgang is verder afgesproken dat het periodiek ledigen (maximaal 1 keer per 
week) van alle afvalbakken voortaan voor rekening van Servatius Wonen & Vastgoed komt, dat 
hiervoor Dolmans Monsdal inhuurt. De Stichting blijft verantwoordelijk voor het zwerfafval en het 
ledigen van de bakken als de reguliere lediging in de praktijk onvoldoende blijkt. Dit afval wordt met 
medewerking van de gemeente Maastricht afgevoerd. Zie verder paragraaf 3.3. 
 
Omdat de voormalige begraafplaats van de Zusters van de Voorzienigheid de afgelopen twee jaar geen 
mooie bloemenzee ontplooide, maar daarentegen een verwaarloosde indruk maakte, heeft de 
Stichting in overleg met de groenontwerpers van De Heerenhof, een nieuw ontwerp gemaakt voor de 
inrichting van deze begraafplaats. Het was de bedoeling dat op de voor maart geplande Doe-dag een 
aanvang zou worden genomen met de uitvoering van dit plan. Deze Doe-dag is vanwege Corona 
verplaatst naar 29 mei. Ondertussen bleken, geholpen door het vochtige voorjaar, de bloemen op de 
begraafplaats dit jaar wél in redelijke mate op te komen. Daarom heeft de Stichting besloten om de 
uitvoering van dit herinrichtingsplan tot nader order op te schorten. 
 
 

 
Bijen, slakken, spechten, gaaien, boomklevers,…. de Kloostertuin lééft! 
  

Foto: Amaury Stroux 
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Doe-dag(en) 
 
Op 29 mei werd de eerste Doe-dag georganiseerd, die vooral in het teken stond van het noodzakelijke 
onderhoud aan de meidoornhagen. Geholpen door het redelijke weer en de behoefte om na een lange 
lock-down weer samen buiten bezig te kunnen zijn, hebben zich voor deze Doe-dag maar liefst 20 
vrijwilligers gemeld. Meer dan verwacht. Mede door inzet van de door Servatius gefinancierde accu-
heggenschaar konden op één dag alle heggen gesnoeid worden. Ook zijn zeer veel netels verwijderd. 
Een kleiner aantal vrijwilligers heeft op enkele weekenden na 29 mei de puntjes op de i gezet wat het 
onderhoud betreft. Vanwege Covid-19 was er verder nog een bescheiden Doe-dag op 28 augustus en 
een gecombineerde Doe-dag/Boomplantdag op 20 november. 
 
 

 
Strakke meidoornhagen na een snoeibeurt door onze vrijwilligers. 
 
 
Plaatsing toegangsbordjes 
 
Als gevolg van klachten van gebruikers en omwonenden van het Kloosterbos over overlast van 
hondenpoep en brommers, is met eigenaar Servatius Wonen & Vastgoed eind 2020 consensus bereikt 
over de wenselijkheid van het plaatsen van toegangsbordjes bij vier ingangen van het Kloosterbos, 
teneinde de toegang tot en het gedrag in het (particuliere!) parkbos beter te reguleren. 
 
Vanwege de hinderlijke aanwezigheid van vaak heel veel plastic zakjes met hondenpoep in de reguliere 
afvalbakken (dit zijn geen hondenpoepbakken!) waren er ook vanuit de afvalverwijderingsvrijwilligers 
wekelijks klachten over de te zware (en vieze) taak om de prullenbakken te legen. 
 
Servatius Wonen & Vastgoed heeft de kosten van de toegangsbordjes voor haar rekening genomen. 
De plaatsing van de vier bordjes is door twee VKO-bestuursleden op 21 juli 2021 ter hand genomen. 
De kosten voor het plaatsen zelf heeft de Stichting voor haar rekening genomen. 
  

Foto: Amaury Stroux 



 6 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 | Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 

 
Op de bordjes wordt verschillend gereageerd. 
De meeste reacties zijn positief. Maar er zijn 
ook sommige hondenbezitters die dit ervaren 
als een inperking van hun vrijheid en die van 
hun hond. Zij vergeten daarbij dat er overal in 
Maastricht een aanlijngebod geldt en dat het 
particuliere Kloosterbos nu eenmaal geen 
openbare hondenuitlaatplek is. Er is hier 
immers sprake van overlast door hondenpoep. 
 
De aangewezen manier van opruimen van 
hondenpoep is deponering daarvan in de 
gemeentelijke hondenpoepbakken buiten de 
Kloostertuin. Deze bakken 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 hondenpoep-
regel gemakkelijker kan worden. 
 
Als gezegd zijn er echter ook hondenbezitters 
die juist positief reageren op de bordjes. 
Aangelijnde honden worden immers vaak 
zenuwachtig of bang als gevolg van loslopende 
honden. Als ieder zich aan de regels houdt die 
gelden in deze mooie particuliere parktuin, dan 
blijft de Kloostertuin plezierig voor iedereen. 
 
 

 
De komst van de borden is vermeld in de eind 
2020 gemailde nieuwsbrief en online op 27-08: 
www.kloostertuinopveld.nl/nieuwsberichten. 
 

 
 

Boomplantdag 
 
Omdat er als gevolg van ziekte opnieuw bomen gekapt moesten worden, is door de Stichting, mede 
op uitnodiging van Servatius Wonen & Vastgoed nagedacht over de invulling van de herplantplicht. 
We hebben ons daarbij laten adviseren door een vertegenwoordiger van IVN, te weten Tineke de Jong, 
die met een delegatie van het bestuur twee keer een rondgang door het Kloosterbos heeft gemaakt. 
 
De conclusie van deze rondgangen is dat er niet te veel bomen bijgeplant zouden moeten worden. 
Eigenlijk alleen op de echt opengevallen plaatsen. Tineke de Jong adviseert om inheemse soorten te 
planten, die de variatie in de vegetatie zouden doen toenemen. Ze noemt haagbeuk, “wilde” kers, eik 
en acacia. Daarnaast staan door de aanplant van zogenoemd bosplantsoen enkele jaren geleden nu op 
diverse plaatsen kleine beukjes en eikjes die beschermd zouden kunnen worden, zodat deze kunnen 
uitgroeien tot volwassen bomen. 
 
Dit beschermen van jonge boompjes kan gebeuren door de omgeving uit te dunnen, waardoor er meer 
licht kan toetreden, en door een boompaal naast de jonge boompjes te plaatsen, waardoor deze bij 
sterke wind en storm gestut worden. 
 
Door op deze manier het bosplantsoen te bewerken, krijgt een eerder uitgevoerde herplantplicht 
verder vorm. Hier en daar moeten verder hazelaar en esdoorn worden uitgedund, omdat deze rijkelijk 
aanwezige boompjes het geheel dreigen te overwoekeren. 
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Deze adviezen heeft Stichting VKO overgenomen en na overleg met Servatius Wonen & Vastgoed is 
besloten tot de aanplant van alvast drie nieuwe bomen: een Limburgse kers en twee haagbeuken. De 
kers is geplant op Burendag op 25 september en op 20 november (in de week van Boomplantdag) 
heeft de Stichting twee nieuwe haagbeuken geplant alsmede 9 kleine boompjes (o.a. eiken, beuken 
en mispels) “veilig” gesteld, met het doel deze boompjes naar volwassenheid te begeleiden. 
 
 

 
De Limburgse kers is geplant op Burendag, 25 september. 
  

Foto: Marja Windhorst 
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3.2 Educatieve, culturele en sociale activiteiten 
 
Evenals in 2020 leefden we in 2021 voor een groot deel onder de druk van Covid-19. Als gevolg daarvan 
konden het aangeklede Paasvuur op Stille Zaterdag en de vogelexcursie in mei opnieuw niet doorgaan. 
 
Toen de pandemie wat luwde nadat de vaccinaties goed op gang waren gekomen en het zomer begon 
te worden, werden de overheidsmaatregelen versoepeld en heeft het bestuur zich vol enthousiasme 
op de organisatie van educatieve en sociale activiteiten gestort. 
 
 
Educatieve dauwtrapwandeling 
 
Pastoor Mattie Jeukens van de Lourdeskerk aan de Groene Loper wendde zich tot onze Stichting met 
het idee op Tweede Pinksterdag (24 mei) een dauwtrapwandeling te organiseren die ook door de 
Kloostertuin zou voeren. Het bestuur is enthousiast op dit idee ingegaan en heeft gezorgd voor 
ontvangst van de wandelaars, die een routebeschrijving langs belangrijke objecten in de Kloostertuin 
ontvingen. Met daarop bijzonderheden over de volgende bezienswaardigheden: Mariakapel, Rode 
Beuk, gerestaureerde Heilig Hart-grot met cortenstalen beelden, monumentale Kloosterkapel 
(exterieur), Missiekruis en Viergeneratiekunstwerk bij de Croonenhoff. Er was een grote opkomst. 
 
 

 
  

1 Bijdrage Oranje Fonds Doe-dag 350,00€                 1 Promotiemateriaal -€                       

2 Bijdrage Servatius t.b.v. accuheggenschaar 104,80€                 2 Catering Doe-dagen (3x) 115,68€                 

3 Bijdrage Servatius t.b.v. toegangsbordjes 668,80€                 3 Beplanting Doe-dagen en Boomplantdag 279,81€                 

4 Individuele donatie t.b.v. 2 nieuwe bomen 220,00€                 4 Huur materialen en grondstoffen 193,78€                 

5 Aanschaf accuheggenschaar 104,80€                 

6 Constructie en plaatsing toegangsbordjes 668,80€                 

7 Reiskosten -€                       

Totaal 1.343,60€              Totaal 1.362,87€              

Saldo (19,27)€                  

Financieel overzicht Activiteiten gericht op onderhoud en verbetering Kloostertuin - Stichting VKO - Boekjaar 2021

2021 Inkomsten 2021 Uitgaven

Foto: Amaury Stroux 
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Struinen in de Tuinen 
 
Op de grens van het gebied van Woonzorgcentrum Croonenhoff en het kloosterbos ligt een gazon dat 
zich prima leent voor sfeervolle (muziek)optredens. Toen het bestuur zich ging inspannen om dit jaar 
eindelijk (zie Jaarverslag 2020, par. 3.2) een Struinen in de Tuinen-optreden in onze Kloostertuin te 
realiseren, ging de blik ook naar dit gazon. Eerder waren de weiden die meer in de Kloostertuin zelf 
liggen overwogen als locatie, maar door het nieuw ingevoerde biodiversiteitsbeheer stond het gras 
daar met een goed doel nog erg hoog. Het Struinen in de Tuinen-optreden is op die grenslocatie van 
bos en Croonenhoff heel goed gelukt, op een zonnige 5 september. 
 
In samenspraak met de organiserende koepel Stichting de Bühne en het management van de 
Croonenhoff had het bestuur van Stichting VKO de voorkeur uitgesproken voor een niet al te ‘ruig’ 
optreden. Ons werd het koor Stem des Volks toegewezen, en dat bleek een gouden greep. Het koor 
uit Maastricht was heel blij met een eerste uitvoering na de inzet van de Covid-epidemie en hun muziek 
trok tijdens de drie uitvoeringen toehoorders van diverse pluimage, ook uit de Croonenhoff. Sommigen 
van hen namen zelfs een logeplaats in voor een open raam of op een belendend bospad. Door eenieder 
werden de geldende coronavoorschriften goed in acht genomen. 
 
 

 
Stem des Volks gaf diverse prachtige optredens op 5 september. 
 
 
Dirigent Edward Berden van het koor had voor een aantrekkelijk programma gezorgd dat hij op 
levendige wijze toelichtte. Doordat op deze zondag 5 september ook onze ‘buren’ van Buurttuinderij 
Hof van Heer en die van de theatertuin van De Heerenhof meededen aan Struinen in de Tuinen – en 
de programmering qua aanvangstijden keurig in elkaar paste – kon er bovendien een boeiend rondje 
van verschillende optredens (koor, rockband en samenzang) worden gelopen. 
  

Foto: Amaury Stroux 
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Burendag: cultuur en natuur 
 
Terwijl de Kloostertuin met zijn bossige regionen nog eigendom van Servatius Wonen & Vastgoed is, 
zijn het Kloostercomplex en de grote Kloosterkapel (beide rijksmonumenten) van eigenaar gewisseld. 
De nieuwe eigenaar is nog naar een goede bestemming voor de gebouwen aan het zoeken. Tot onze 
vreugde lukte het ons medewerking te verkrijgen voor het gebruik van de Kloosterkapel bij een 
cultureel ingekleurde Burendag op 25 september 2021. 
 
De hierboven al genoemde Edward Berden (bariton) verzorgde met begeleiding van Denny Gorissen 
(piano) een op het dorpsleven gerichte liederencyclus. Zeer toepasselijk in deze kerk van de Zusters 
van de Voorzienigheid, die voor de Heerder dorpsgemeenschap zo belangrijk zijn geweest. Na de 
muziek gaf Coen Eggen, bouwhistoricus, een boeiende lezing met foto’s over het architectonisch zeer 
interessante kerkgebouw. Zie voor meer informatie over het gebouw: https://bit.ly/Kloosterkapel. 
 
 

 
In de fraaie Kloosterkapel brachten Edward Berden en Denny Gorissen passende liederen. 
 
 
Aansluitend op deze lezing is het Kloosterbos verrijkt met een kersenboom, die werd geplant op een 
in overleg met IVN-boomdeskundige Tineke de Jong uitgezochte plek. Zie ook pagina 7 van dit verslag. 
 
Op verzoek van het VKO-bestuur heeft bestuurslid Winfried Temme ter inwijding van de kersenboom 
de navolgende poëziecollage samengesteld. Hij heeft deze na het planten van de boom in een kring 
van buurtbewoners en andere belangstellenden ter plekke met veel verve voorgedragen: 
  

Foto: Amaury Stroux 
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Boom en mens (collage van fragmenten) 
 
 
 
Leo Vroman 
 
(December) 
 
Kerstmis. Omdat het zo donker is 
mogen de jonge sparrebomen 
op juiste lengte afgebroken 
een avondje bij ons binnenkomen, 
versierd, en dan in brand gestoken. 
 
 
 
Rutger Kopland 
 
Wo soll ich fliehen hin? 
 
ik kijk naar buiten: de tuin in de winter  
en even is het alsof alles zichtbaar  
alles werkelijk wordt - daar  
is het dus  
dat alles is wat wij niet zijn  
een appelboom gras een paar merels 
 
 
 
Leo Vroman 
 
(Maart) 
 
Waarachtig! Het eerste groen. 
Overal wordt gespriet. 
En als zij dat kunnen doen, 
wat kan ik dan wel niet! 
 
 
 
Rutger Kopland 
 
Onder de appelboom 
 
(ik kwam thuis…) 
 
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen  
van de dag verdwenen voor de geur  
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
gelukkig kwam er iemand naast mij  
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam  
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd  

 

Foto: Amaury Stroux 
Foto: Amaury Stroux 

Foto: Amaury Stroux 



 12 Jaarverslag en Jaarrekening 2021 | Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld 

 

 
 
 
 

 
De diverse mispels in de Kloostertuin droegen in de herfst volop vruchten. 
  

1 Bijdrage Oranje Fonds 400,00€                 1 Promotiemateriaal Dauwtrappers 4,80€                     

2 Subsidies -€                      2 Contractanten: gidsen, muzikanten, workshops 219,28€                 

3 Donaties 3 Beplanting Burendag 90,00€                   

4 Verkopen -€                      3 Catering Burendag 52,14€                   
-€                       

5 Vrijwilige bijdrage bezoekers (Burendag) 20,40€                   4 Overige kosten (afzetlint Struinen in de Tuinen) 19,16€                   

Totaal 420,40€                 Totaal 385,38€                 

Saldo 35,02€                   

Financieel overzicht Educatieve, culturele en sociale activiteiten Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld - Boekjaar 2021

2021 Inkomsten 2021 Uitgaven

Foto: Amaury Stroux 
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3.3 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. 
 
In grote trekken zijn de activiteiten van het vorige verslagjaar 2020 (zie ook Jaarverslag 2020, par. 3.4) 
voortgezet. Uit piëteit voor de vertrokken zusters verwijdert de afvalopruimdienst soms ook zwerfafval 
uit het monumentale portaal van de Kloosterkapel. Met Servatius Wonen & Vastgoed is intussen een 
taakverdeling gemaakt waarbij vanwege deze terreineigenaar eenmaal per week alle afvalbakken in 
het park worden geleegd. Dit betekent een aanzienlijke werkverlichting voor de afvalopruimdienst. De 
vrijwillige afvalploeg van de Vriendenstichting ruimt zwerfafval op en leegt nu alleen nog aanvullend 
(voor zover nodig) de afvalbakken. Het goed op elkaar afstemmen van de werkzaamheden van de 
beide afvalploegen behoeft in 2022 enige verbetering. 
 
Het spontaan zelf verzamelen en in de afvalbakken deponeren van zwerfvuil dat passanten in het park 
vaak deden lijkt te zijn verminderd. Wellicht is hier een relatie met de aanlijnplicht voor honden die 
sinds de zomer van 2021 bij de ingangen op borden kenbaar wordt gemaakt. Het streven naar plaatsing 
van hondenpoepbakken bij de uitgangen door de gemeente is getemporiseerd. 
 
De afvalopruimdienst van de Stichting heeft in het verslagjaar 2021 uitgaven noch inkomsten gehad. 
Een financieel overzicht wordt daarom niet opgenomen. 
 
 

 
 
  

Foto: Amaury Stroux 
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4. Bestuur en beheer van de Stichting 
 
4.1 Bestuur 
 
In het verslagjaar hebben zich geen mutaties in het bestuur voorgedaan. Hoewel er momenteel geen 
dringende reden is om het bestuur op korte termijn uit te breiden, is het met het ook op de continuïteit 
van de Stichting wel wenselijk om uit te zien naar nieuwe bestuursleden. Gelet op de huidige 
samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar nieuwe vrouwelijke bestuursleden. 
 
 
4.2 Statuten en reglementen 
 
Wilt u onze statuten en reglementen inzien, dan kunt u deze bij onze secretaris opvragen (mailadres: 
info@kloostertuinopveld.nl). De Statuten, het Beleidsplan en de voorgaande Jaarrekeningen vindt u 
ook terug op onze website: https://www.kloostertuinopveld.nl/documenten/. 
 
 
4.3 Beheer en Communicatie 
 
De Stichting communiceert met de Vrienden van de Kloostertuin middels de website, e-mail en 
Facebook. De Stichting beheert een eigen website en heeft een zakelijke rekening bij een bank. 
 
Onze activiteiten worden (deels) gesponsord en gesubsidieerd door fondsen. De beheerkosten voor 
de Stichting, zoals de kosten van de zakelijke bankrekening, het onderhoud van de website en het 
periodiek uitbrengen van een nieuwsbrief, worden daarmee echter niet gedekt. Deze reguliere 
beheerkosten, bedragen tussen € 300,- en € 400,- per jaar. Door de bijdrage van onze donateurs kan 
de Stichting weer even vooruit. Met veel dank nogmaals aan al onze donateurs! 
 
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gift te doen aan onze Stichting. Dankzij onze ANBI-status 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 haar 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). 
 
 

 
  

1 Donaties 310,00€                 1 Bankkosten 136,80€                 

2 Diensten 2 Beheer website -€                       

3 Verkopen 3 Kantoor 5,90€                     

4 Promotie -€                       

5 Representatie 0,04€                     

6 Overige kosten -€                       

Totaal 310,00€                 Totaal 142,74€                 

Saldo 167,26€                 

Financieel overzicht Beheerkosten Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld - Boekjaar 2021

2021  Inkomsten 2021  Uitgaven
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5. Financieel resumé 
 
5.1 Staat van Baten en Lasten 
 

  

nr Omschrijving Toelichting Begroot Resultaat
2021 2021

1 Vrij te besteden subsidies en saldi
1.1 Banksaldo per 1 januari 2021 (incl. reserve) 6.281,00€               6.281,00€                

1.2. Giften en donaties
Donateurs (bruto) 450,00€                  310,00€                   
Particuliere giften -€                        
Donatie met resultaatverplichting 220,00€                   

2 Inkomsten met resultaatverplichting
2.1 Subsidie Oranje Fonds 750,00€                  750,00€                   

2.2.

3. Diensten en verkopen uit activiteiten
3.1 Opbrengst particulieren op Burendag 20,40€                     

4. Overige inkomsten
4.1. Vergoeding gereedschappen 104,80€                  104,80€                   
4.2. Overige vergoedingen (toegangsbordjes) 668,80€                  668,80€                   

Totaal 8.254,60€               8.355,00€                

Omschrijving Toelichting Begroot Realisatie 
2021 2021

1 Beheermatige en sociale activiteiten: 
Doe-dagen 

1.1. Promotiemateriaal 
1.2. Catering 120,00€                  115,68€                   
1.3. Huur materialen en grondstoffen 75,00€                    193,78€                   
1.4. Aanschaf gereedschappen 104,80€                  104,80€                   
1.5. Beplanting en inrichting bospark 250,00€                  279,81€                   
1.6. Overige inrichting (toegang en hekwerken) 668,80€                  668,80€                   
1.7. Overige kosten -€                        

2. Educatieve activiteiten
Dauwtrappen, Struinen in de Tuinen en Burendag

2.1. Promotiemateriaal 4,80€                       
2.2. Catering 52,14€                     
2.3. Kosten contractanten (muziek, gidsen, workshops) 100,00€                  219,28€                   
2.4. Huur gereedschappen en materialen 19,16€                     
2.5. Beplanting 300,00€                  90,00€                     
2.6. Overige kosten

4 Afvalinzameling
4.1. Onderhoud -€                        -€                        
4.2. Overige kosten -€                        -€                        

5 Beheerkosten Stichting, bank, kantoor
5.1. Bank 134,00€                  136,80€                   
5.2. Kantoor en diversen 5,90€                       

6 Website en promotie 
6.1. Website 140,00€                  -€                        
6.2. Drukwerk nieuwsbrief en oproep donateurs 75,00€                    -€                        
6.3.

7 Representatie
7.1. Bedankjes donateurs 0,04€                       
7.2. Cadeaus -€                        

8 Overige bestuurskosten w.o. reiskosten 25,00€                    -€                        
totaal 1.992,60€               1.890,99€                

Het resultaat voor bestemming is gelijk aan het banksaldo

Bruto resultaat voor bestemming 6.262,00€               6.464,01€                

AF Verplichtingen en voorzieningen
Nog niet betaalde crediteuren
Verplichte uitgaven: restant beplanting 230,19€                   
Voorzieningen 
Bestemmingsreserve (verpl. donateurs) 125,00€                   
Algemene reserve 2.000,00€                

Vrij te besteden: 4.108,82€                

Ratio uitgaven-inkomsten
Inkomsten 2.074,00€                
Uitgaven 1.890,99€                
Meer in kas t.o.v. 2020 183,01€                   

2021 Baten 
Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2021

2021 Lasten 

Resultaat voor bestemming
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5.2 Balans 

 
 
 
6. Kascontrole 
 
De kascontrolecommissie verklaart op 31-01-2021 dat de jaarrekening 2021 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 31-12-2021. 
 
De kascommissie, 
Yves Maris, Winfried Temme 
 
 

  

Current	ratio 18,75 Kasratio 0,00
Quick	ratio 18,75 Werkkapitaal 6.214€																	

Vlottende	activa 				 Kort	vreemd	vermogen 				
Kas	en	kasequivalenten -€																					 Crediteuren	en	te	betalen	kosten -€																					
Banksaldo 6.464€																
Debiteuren -€																					 Voorzieningen -€																					

Voorraden -€																					
Voorziening	voor	aangegane	verplichtingen	
(planten)	restant	subsidie	Oranje	Fonds 350€																				

Gereedschappen	(waarde) 100€																				
Totaal	van	vlottende	activa 6.564€																 Totaal	van	lopende	verplichtingen 350€																				

Vaste	Activa Eigen	vermogen
Aanschaf	en	afschrijving	gereedschappen 100€																				

Bedrijfseigendommen,	-gebouwen	en	apparatuur	
(netto) -€																					

Bestemmingsreserves

Algemene	reserve 2.000€																
Deelnemingen -€																					 Bestemmingsreserve	(tegenprestaties	donateurs) 125€																				
Overige	activa -€																					 Vrij	te	besteden	reserve 4.089€																
Totaal	van	overige	activa -€																					 Totaal	eigen	vermogen	 6.214€																
Totale	activa 6.564€																 Totale	passiva 6.564€																

Boekjaar	2021

ACTIVA PASSIVA

Balans	Stichting	Vrienden	van	Kloostertuin	Opveld
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7. Bestuursverklaring 
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Kloostertuin Opveld, in vergadering bijeen op 31-01-2022 
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 31-12-2021. 
 
Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld. 
 
Maastricht,  
 

• Berend Brouwer (penningmeester) 
 

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

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

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

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

• Amaury Stroux 
 

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

 
 

 
 

 
 

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

 
 


