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1. Verantwoording  
 
Voor u ligt het 19e jaarverslag waarin we terugblikken op de activiteiten en gebeurtenis-
sen in en om het Franz Pfanner Huis in 2019. 
 
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op weer een mooi activiteitenjaar mogelijk 
gemaakt door onze vrijwilligers en de financiële en facilitaire ondersteuning door Room-
pot Vakanties en Roompot Park Klein Vink, de gemeente Venlo, de Congregatie Mari-
annhill en onze Vrienden. Wij zijn hen hiervoor weer veel dank verschuldigd. 
 
 
2. Activiteiten 
 
De eigen activiteiten bestonden in 2019 uit 3 exposities, naast 6 zondagochtendconcer-
ten en 2 bijeenkomsten gericht op de passieweek en advent/kerstmis. 
Daarnaast vond in het Franz Pfanner Huis het traditionele Nieuwjaarsconcert van en 
door de Gemengde Zangvereniging Arcen plaats. Naar later zou blijken ook het laatste 
vanwege de opheffing van dit koor.  
De Kunstkring Artimosa uit Reuver organiseerde gedurende 3 weekenden in maart de 
voorjaarsexpositie in het Franz Pfanner Huis. 
 
De zondagochtendconcerten werden bezocht door 447 bezoekers, t.o.v. 464 in 2018. Ge-
middeld 75 t.o.v. 77 in 2018. 
 
De 3 exposities trokken 909 bezoekers. Gemiddeld 303 per tentoonstelling t.o.v. 418 in 
2018. Vermeld dient te worden dat in 2018 5 exposities plaatsvonden. 
De meditatieve bijeenkomsten met als thema Passie/Pasen en Advent/Kerstmis werden 
door 100 personen bezocht. 
Inclusief de activiteiten georganiseerd door derden trok het Franz Pfanner Huis 1934 be-
zoekers. In 2018 waren er 2386 bezoekers. Er waren in 2018 2 exposities meer.    
 
Tot de activiteiten behoorde ook nu weer de cursus iconen tekenen die in 2019 voor de 
7e maal gedurende de maanden januari en februari plaats vond.  
 
 
3. Het bestuur 
 
Ultimo 2019 was de samenstelling van het bestuur: 
 

• Wiel Storken, Arcen, voorzitter (DB) 
• Wim Janssen, Arcen, secretaris (DB) 
• Martin van den Bos, Venlo, penningmeester (DB)  
• Lex van Marcke, Arcen, vicevoorzitter/2e secretaris (DB)  
• Paula Kenis, Arcen, lid  
• Peter Rayer, Arcen, lid  
• Piet Linders, Horst aan de Maas, lid  

 
Pater Frans Lenssen van Missiehuis St. Paul te Arcen is als adviseur betrokken bij het be-
stuur van het Franz Pfanner Huis  
 



 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2019 8 keer.   
Het Algemeen Bestuur kwam 2 keer bijeen. 
 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur opereren binnen de stichting de commis-
sies: 
 

• concerten; 
• tentoonstellingen; 
• PR; 
• facilitaire zaken. 

 
 
4. Investeringen 

 
Na in de voorgaande jaren te hebben geïnvesteerd in de aanschaf van een piano en een 
zonwering voor de zaal (screens) was het bestuur van mening dat dit jaar de vloerbekle-
ding in de kleine hal en in de koffiekamers aan vervanging toe was. 
 
 
5. Enquête  
 
Om een beeld te krijgen hoe onze achterban aankijkt tegen de organisatie en inhoud van 
de activiteiten die in het Franz Pfanner Huis plaatsvinden, kregen de ca. 450 vaste rela-
ties in het voorjaar 2019 een vragenlijst toegestuurd. De respons was conform de ver-
wachting en voldoende om de volgende conclusies te trekken:  

- Concerten 
Geconstateerd kon worden dat ons publiek het huidige aanbod en de kwaliteit waar-
deert, waarbij een iets grotere variatie in het aanbod mag. Bovendien gaf ruim 2/3 
deel van de respondenten aan geen bezwaar te hebben tegen een lichte prijsverho-
ging om het kwaliteitsniveau te kunnen behouden. Een variabele entreeprijs scoorde 
minder. 
 

- Tentoonstellingen 
Over de tentoonstellingen, de kwaliteit en de variatie in het aanbod, was men over-
wegend tevreden. In algemene zin zou een bredere opzet in het aanbod doorgevoerd 
mogen worden. 
 

- Vrienden van het Franz Pfanner Huis en ANBI 
Om de kwaliteit van met name de concerten te kunnen vasthouden, soms iets extra's 
te kunnen bieden, onze accommodatie te optimaliseren en de entreeprijs toch pu-
blieksvriendelijk te houden werd de vraag gesteld of men zou willen deelnemen aan 
een club Vrienden van het Franz Pfanner Huis waarbij de jaarlijkse donatie minimaal 
25 euro bedraagt. Naar aanleiding van de positieve respons op deze vraag werd ge-
start met de opzet van een club Vrienden van het Franz Pfanner Huis en mochten we 
voor het seizoen 2019-2020 de eerste donateurs reeds verwelkomen. Gestart werd 
ook met een onderzoek naar de mogelijkheden tot het krijgen van een ANBI-status 
hetgeen moet resulteren in een daadwerkelijke aanvraag in 2020.  
 

 



 
 
6. Financiën 2019 
 
De kascontrole over de financiële jaarstukken 2019 is uitgevoerd door Walter Tausch 
(suppoost) en Peter Rayer (bestuurslid). Hun advies om de penningmeester décharge te 
verlenen is door het bestuur overgenomen. 
 
 
Overzicht goedgekeurde Winst- & Verliesrekening 2019 
 

Omschrijving R 2018 B 2019 R 2019 
Inkomsten       
Subsidie gemeente 4.198,00 4.282 4.198,00 
Bijdrage Roompot 2.500,00 2.500 2.500,00 
Rente 1,58 10 1,71 
Entree concerten 5.181,00 5.400 5.045,50 
Offerblok 1.428,78 750 609,38 
Verkoop exposities 1.495,00     
Opbrengst Meditatiebijeenkomsten GV en K     178,80 
Tentoonstellingen     250,00 
Overige 828,62 650 437,55 
Donaties 0,00 0 480,00 
Bijdrage Mariannhill 151,75 2.808 0,00 
Totaal inkomsten 15.784,73 16.400 13.700,94 
        
Uitgaven       
Concerten 7.337,79 7.150 5.501,61 
Tentoonstellingen 1.539,58 1.500 815,92 
Goede Vrijdagmeditatie en Kerstbijeenkomst 208,83 400 410,10 
PR 561,05 1.000 482,50 
Catering en interieurverzorging 667,28 700 695,86 
Organisatie en vrijwilligers 2.052,53 1.200 1.584,36 
Bankkosten 139,17 200 139,17 
Materiaal 0,00 2.500 2.543,95 
Onvoorzien/Overig 118,34 250 69,99 
Onderhoud   1.500 1.266,96 
Eenmalige aanschaffing 3.160,16     
Totale uitgaven 15.784,73 16.400 13.510,42 
       
Resultaat 0,00 0 190,52 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7. Vrijwilligers 

 
De organisatie van alle activiteiten van en door het Franz Pfanner Huis werd in 2019 ge-
dragen door 52 vrijwilligers (zie bijlage 1). 
  
Tijdens de vrijwilligersdag van 28 mei 2019 (met een excursie naar Streekmuseum De 
Locht en een afsluiting in het Franz Pfanner Huis) werd van de suppoosten Hanny Lich-
tenveld, Ria Riteco en van de commissieleden Riet en Twan Fleuren, Leen van Megen en 
Maria Hermans-Troost afscheid genomen. Riet en Twan ontvingen vanwege hun jaren-
lange verdiensten voor het Franz Pfanner Huis, maar ook voor vele andere organisaties 
uit Arcen, uit handen van wethouder Ad Roest de vrijwilligersspeld met oorkonde van de 
gemeente Venlo.  
In het najaar traden Dorathea Rheiter en Leen van Megen terug als suppoost. 
 
Eind 2019 konden Marianne Teeuwen, Marian Vorstermans en Frans Vorstermans als 
nieuwe suppoosten worden verwelkomd, terwijl Annemiek Holla, Lotti Raijer en Els Stor-
ken aan de cateringploeg konden worden toegevoegd. 
 
Vlak voor Kerst kregen alle vrijwilligers naar goed gebruik een wenskaart met attentie 
als dank voor hun inzet in 2019 voor het Franz Pfanner Huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage 1 – Medewerkerslijst Franz Pfanner Huis per 31-12-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda functies 
 

B = Bestuur 
BA  = Bestuursadviseur 
C    = Cateringploeg 
O    = Overige werkzaamheden  
S    = Suppoost 
W  = Werkgroep 

Nr. Naam Voornaam Functie Plaats 
1.  Augustus Lenie S Blerick 
2.  Bos, van den Martin B Venlo 
3.  Bakker Margot S Arcen 
4.  Besič Selma O Arcen 
5.  Buskens  Wil S Blerick 
6.  Cox Ton  S Straelen 
7.  Cox Miets S Straelen 
8.  Cuppen-Sedee Monique W Arcen 
9.  Dijk Louisa van S, W Arcen 
10.  Doensen Hay S Venlo 
11.  Doensen Ans S Venlo 
12.  Holla Charles W Arcen 
13.  Holla José W Arcen 
14.  Holla Karin W Arcen 
15.  Holla Annemiek C Arcen 
16.  Janssen Wim B, W Arcen 
17.    Kenis Paula B, W  Arcen 
18.   Kipshoven Peter O  Arcen 
19.  Lammerts René S Broekhuizen 
20.  Lammerts-Zuijlen Margriet W, S  Broekhuizen 
21.  Lenssen Frans BA Arcen 
22.  Linders Piet B, W Horst 
23.  Marcke Lex van B, W Arcen 
24.  Middendorp Annemiek Inkoop/kassa Arcen 
25.  Olde Hanhof Annemie S Arcen 
26.  Onckels Piet O Arcen 
27.  Onckels Annie S Arcen 
28.  Rayer Peter B, W Arcen 
29.  Rayer Lotti C Arcen 
30.  Remmen Hetty S Arcen 
31.  Rigtering Luuk S Arcen 
32.  Schoenmakers Joost S Well 
33.  Smits-Cuppen Ina C, S Arcen 
34.  Stolzenbach Trees S Maasbree 
35.  Storken Wiel B Arcen 
36.  Storken-Evers Els C Arcen 
37.  Tausch Lia S Arcen 
38.  Tausch Walter S Arcen 
39.  Teeuwen Marianne S Arcen 
40.  Thijssen Albert W Bergen 
41.  Timmermans Wies S Blerick 
42.  Urselmann Fried W Venlo 
43.  Valckx Mia S Arcen 
44.  Vorstermans Frans S Arcen 
45.  Vorstermans Marian S Arcen 



 

Bijlage 2 – Wat hoorden en zagen we in 2019 … 
 
 
13 januari - Nieuwjaarsconcert 
Traditioneel Nieuwjaarsconcert van en door de Gemengde Zangvereniging van Ar-
cen die in 2019 haar 70-jarig bestaan vierde, maar aan het einde van het jaar ook 
haar activiteiten als vereniging beëindigde. Jammer, want het Nieuwjaarsconcert 
in het Franz Pfanner Huis was uitgegroeid tot een traditie. 
 
24 februari - Met een Knipoog naar Carnaval 
Het was dit jaar voor de vierde keer dat het Franz Pfanner Huis met een knipoog 
een vleugje meepikte van de wind die in de maand februari door onze contreien 
waait. Geen confetti, sjiengboem of polonaise. Wel de ingrediënten in de vorm van 
licht klassiek, musical, film- en wereldmuziek, in dit geval overgoten met een licht 
carnavalesk sausje. Een luchtig en speels programma met naast Shostakovich en 
Debussy bekende namen zoals onder andere Astor Piazzolla, Yves Montand, de  
Andrew Sisters, Scott Joplin, maar ook de Beatles. De melodieën van het carnavals-
sausje voor en na de pauze klonken bekend in de oren. Was getekend:  
Blazersensemble Zuiderwind en Roy Verbeek. 
  
10 maart t/m 31 maart - Expositie van en door Kunstkring Artimosa 
Deze voorjaarsexpositie is georganiseerd door de Kunstkring Artimosa. Er waren 
werken te zien van de leden Mia Achten, Anita Dinghs, Ger Lenssen en Cris Vries. 
 
7 april - Passieconcert 
Voor het jaarlijkse Passieconcert, een vast item op de concertagenda van het  
Franz Pfanner Huis, ging de uitnodiging dit keer uit naar het Helmonds Kamerkoor. 
Het programma, onder leiding van dirigent Cor Nooijen, omvatte werken in de 
sfeer van de passie, van renaissance tot hedendaags, van onder andere  
Jacob Handl, Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, tot Philip Stopford 
en Knut Nystedt. 
 
14 april t/m 19 mei - Expositie Steen & Wol 
Gerda Fransman houdt zich bezig met schilderen met wol. Met ambachtelijke tech-
nieken realiseert zij taferelen en portretten met een zachte, welhaast feeërieke 
uitstraling. 
Olga van Cromvoirt is verslingerd aan het werken in steen, liefst marmer maar ook 
in andere steensoorten ziet zij steeds weer nieuwe uitdagingen om op abstracte 
wijze fragmenten te creëren.  
 
19 april 
De Goede Vrijdag Meditatie door pastor Piet Linders vond plaats in de kapel van het 
Missiehuis St. Paul. Dit jaar een beeldmediatie opgebouwd rond een kruisweg van 
Sjef Hutschemakers. 
 
26 mei - Lenteconcert  
Een fris en sprankelend Concert op de Zondagochtend verzorgd door 22 jonge da-
mes in de leeftijd van 18 tot en met 28 jaar, afkomstig uit de regio Weert. Te gast 
was Koor Giocoso dat onder leiding staat van dirigente Rita Scheffers. Niet zomaar 
een koor, maar een ensemble dat in 2003 werd opgericht en is uitgegroeid tot een 
dameskoor dat al diverse keren in de vorm van onder andere gouden medailles 
hoge ogen gooide tijdens concoursen in binnen en buitenland. 
 



 
 
1 september - Openingsconcert  
Het Maastricht Society of Music Quartet tekende ook dit jaar voor de opening van 
het culturele seizoen. Vier musici, afkomstig uit Rusland en andere Oost-Europese 
landen, die na hun studie aan de conservatoria in hun geboorteland elkaar ont-
moetten tijdens hun vervolgstudie aan het conservatorium in Maastricht. In het 
programmaboekje lazen we namen zoals Mozart, Beethoven, Brahms, Händel,  
Mussorgsky, Debussy en Vivaldi, maar ook jongere zoals Piazzolla en Morricone. 
 
8 september t/m 13 oktober - Expositie Fotografie met digitale kunst van  
Marion Birkholz en Glazen Wandpanelen van Ewout Vis 
Voor Marion Birkholz zijn fotografie en digitale technieken gereedschappen die zij 
doelgericht gebruikt om haar verhalen uit te beelden. Haar digitale werken zijn 
een visuele benadering van onderwerpen, plaatsen en mensen.  
Ewout Vis hield zich aanvankelijk voornamelijk bezig met tekenen en schilderen. 
In 2009 werd echter zijn aandacht getrokken door het breukvlak van een ruit; het 
was de sprankeling en levendigheid gecombineerd met een zekere robuustheid die 
aan erts deed denken. Hij wilde het breukvlak van het glas als materiaal in zijn 
schilderijen verwerken en kwam zo tot het maken van glazen wandpanelen. 
 
20 oktober - Herfstconcert 
Ook het Veldtbergen Trio, een professioneel trio waarvan de leden al op diverse 
grote landelijke podia hebben gestaan, was eerder al in het Franz Pfanner Huis te 
gast. Het trio is ontstaan uit musici van Stichting Kamermuziek Utrecht en speelt 
mooie en virtuoze muziek in Duits-romantische sferen. Op het programma stonden 
werken van onder andere Wolfgang A. Mozart, Antonin Dvorak, Robert Schumann, 
Carl Reinecke en Franz Strauss. 
 
27 oktober t/m 8 december - Uit de collectie van Museum van Bommel van Dam 
Het Museum van Bommel van Dam in Venlo krijgt per 2021 een nieuwe huisvesting 
in het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort in Venlo. Tot die tijd wordt door 
het museum regelmatig op andere locaties geëxposeerd. Voor de presentatie heeft 
de conservator van het Museum zich laten inspireren door de omgeving en locatie 
van het Franz Pfanner Huis. De rust, het water en de recreatie die er te vinden 
zijn, kwamen terug in de tentoonstelling. 
 
15 december - Advents-Kerstconcert 
Te gast ook deze zondag een oude bekende, Kamerkoor Concertato begeleid door 
Kamerorkest Concertato, beiden onder leiding van Steven van Kempen. Door de 
juiste repertoirekeuze, perfectie en warme klank weet het koor te blijven boeien, 
reden waarom het werd uitgenodigd dit jaarlijkse concert weer invulling te geven. 
Een sfeervol concert met op het programma werken van onder andere  
Georg Fr. Händel, Bob Chilcott, Gustav Holst, Benjamin Britten en Karl Jenkins. 
 
20 december – Kunst in de Advent 
Een interessante cultuurhistorische lezing waar kunstdocente Ingrid Gaasterland in-
ging op de geschiedenis van Kerstmis en de daaraan voorafgaande Advent in West-
Europa. De avond werd muzikaal omlijst door Blokfluitensemble Musica Mosa, een 
grote groep enthousiaste blokfluitspelers uit de regio Noord-Limburg, onder leiding 
van Hanne Marie Janse.  
 
 



Bijlage 3 – Posters activiteiten 2019 Franz Pfanner Huis 
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 Meditatieve bijeenkomsten 
 

           

 
 
 
 

Stichting Franz Pfanner Huis  
 

Goede Vrijdag Meditatie 
 

19 april 2019  
 

In de kapel van Missiehuis St. Paul 20.00 uur 
(Mariannhilldreef 1, Arcen, voorheen Klein Vink 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kruisweg, kruispunt in ons heden 
 
 

Vastentijd… Een periode van overgang naar nieuw leven. 
Leven dat de duisternis, het stilstaande en doodse doet wijken.  

Vastentijd…, sterke tijd van bezinning. Waarin het leven van  
Jezus van Nazareth een verwijzing en perspectief is op onze wereld 

van vandaag. Zijn kruisweg van toen als kruispunt in ons heden.  
 

De beeldmediatie is opgebouwd rond de kruisweg van  
Sjef Hutschemakers. Middels beeld, muziek en tekst wordt de zeggingskracht van 

het lijdensverhaal in verbinding gebracht met ons leven in de wereld van nu. 
 

De bijeenkomst wordt geleid door pastor Piet Linders.  
Het geheel wordt muzikaal omlijst door Anne Marie van den Bercken op dwarsfluit. 

 
 

 
entree vrij / vrije gave is welkom / vooraf aanmelden is niet nodig 

Kunst in de Advent 
In woord, beeld en muziek 

door kunstdocente Ingrid Gaasterland 
& blokfluitensemble Musica  Mosa 

 

 
 

Afb. De aanbidding der wijzen 
 
 

 

Franz Pfanner Huis   
Park Klein  Vink Arcen 

 
Vrijdag 20 december 2019 om 19.30 uur  

Entree vrij (vrijwillige gift is welkom) 
Aanmelden is niet nodig 

 
 
 

 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling 
Wim Janssen/Lex van Marcke 

 
Stichting Franz Pfanner Huis 
Barones van Wijmarstraat 29 

5944 BA Arcen 
Tel. 077-4732025 

franzpfannerhuis@home.nl 
www.franzpfannerhuis.nl 


