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1. Algemene gegevens
1.1. De Stichting Franz Pfanner Huis
De Stichting Franz Pfanner Huis (FPH) wil kunst en cultuur voor een breed publiek
in de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg toegankelijk maken. Daartoe
organiseert de stichting per cultureel jaar 3 à 4 tentoonstellingen, 5 à 6 concerten
en 1 à 2 meditatiebijeenkomsten.
De Stichting bestaat uit een 7- hoofdig Algemeen Bestuur inclusief een Dagelijks
Bestuur van 4 personen. Het bestuur wordt ondersteund door een viertal
commissies t.w. de muziek-, tentoonstellings-, PR- en de technische commissie. In
totaliteit zijn +/- 45 mede- werkers/vrijwilligers actief in het FPH.
De Stichting FPH is statutair opgericht op 23-01-2001. Het doel van de stichting is
het bieden van een podium aan (semi-)professionele musici en kunstenaars op de
gebieden van concerten en tentoonstellingen.
Vanaf 2000 vinden de activiteiten plaats in de voormalige kapel van de
missionarissen van Mariannhill op het terrein van recreatiepark Roompot Vacanties
te Arcen; zie ook: “Een stuk historie”.
1.2. De doelstellingen van de Stichting
1. Het bijdragen tot het openbaar maken en overdragen van kunst en cultuur
voor een breed publiek;
2. Het overdragen van de beeldende kunsten door het tentoonstellen van de
verscheidenheid in de diverse disciplines;
3. Het overdragen van de historische en nieuwe ontwikkelingen binnen de
toonkunsten door middel van muziekuitvoeringen;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
5. De Stichting FPH heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
1.3. Het bestuur van de stichting
De Stichting FPH werkt met een dagelijks en een algemeen bestuur. Het DB
bestaat uit 4 leden en het AB bestaat uit 7 leden. De bestuurs- en niet
bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet behoudens een financiële
vergoeding voor gemaakte noodzakelijke reiskosten.

De taken zijn als volgt verdeeld:
ALGEMEEN BESTUUR
Bewaking doelstel- Accordering van
lingen van de
programmastichting
voorstellen van
het DB
DAGELIJKS BESTUUR
Bespreking van
Programmadagelijkse gang
ontwikkeling voorvan zaken
bereiden

Vaststelling van de Vaststelling van
begroting en goed- het jaarverslag
keuring
jaarrekening
Administratief en
financieel beheer

Het uitvoeren van
besluiten

Per 01-01-2020 hebben zitting in het bestuur:
• Voorzitter
dhr. W. Storken
Arcen
• Vicevoorzitter dhr. L. van Marcke
Arcen
• Secretaris
dhr. W. Janssen
Arcen
• Penningmeester dhr. M. van den Bos Venlo
• Lid
dhr. P. Linders
Horst a/d Maas
• Lid
mevr. P. Kenis
Arcen
• Lid
dhr. P. Raijer
Arcen
1.4. Een stukje historie
De Congregatie der Missionarissen van Mariannhill is een congregatie van
missionarissen die is opgericht door de Duitse abt Franz Pfanner. Hij stond aan het
hoofd van de trappistenabdij van Mariannhill in Zuid-Afrika. In 1909 kreeg deze
abdij toestemming om zich af te scheiden en een eigen, meer op de praktijk naar
buiten gerichte, congregatie te vormen. In 1926 kreeg de gemeenschap formeel de
structuur van een missie-congregatie.
Het landgoed “Klein Vink” werd in 1911 aangekocht, met als doel een noviciaat te
stichten. Dit werd Missiehuis Sint Paul. Er verrees een kapel, een klooster en een
boerderij.
Begin jaren 70 van de 20e eeuw vertrokken de paters naar een kleiner onderkomen
op hetzelfde terrein voorzien van een moderne kapel. Het klooster werd gesloopt,
maar de oude kloosterkapel bleef behouden en kreeg in 2000 als Franz Pfanner
Huis een culturele bestemming. In 2001 is een gelijknamige stichting opgericht
voor de organisatie van boven vernoemde activiteiten. De stichting wordt daarbij
ondersteund door Missiehuis St. Paul, Recreatiepark Roompot Vacanties en de
gemeente Venlo.

2. Jaarverslag
Het meest recente jaarverslag is gepubliceerd op onze website.
3. Jaarrekening
De meest recente jaarrekening is gepubliceerd op onze website.
4. Vrienden van het Franz Pfanner Huis
4.1. De opzet en verantwoording
Zoals reeds eerder gesteld: ”Het FPH wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor
een breed publiek”. Met ingang van seizoen 2019-2020 ondersteunen de
“Vrienden van het Franz Pfanner Huis” ons daarbij met een geldelijke donatie.
Mede dankzij deze financiële ondersteuning kunnen wij onze culturele activiteiten
nog beter uitdragen en onze accommodatie optimaliseren. De minimale bijdrage
bedraagt € 25,- per cultureel seizoen. Meer informatie is te vinden op de website
van het FPH.
4.2. ANBI-regeling
Voorjaar 2020 vraagt de Stichting FPH bij de Belastingdienst de ANBI-status voor
culturele instellingen aan. Zodra deze is toegekend wordt het mogelijk de
vriendenbijdragen in bepaalde situaties fiscaal af te trekken.
De gegevens over onze ANBI-status zijn:
•
•

•
•
•
•

Stichting Franz Pfanner Huis: oprichtingsdatum: 23-01-2001
Postadres: Barones van Wijmarstraat 29, 5944 BA Arcen
Concert- en tentoonstellingsadres: Park Klein Vink, Arcen
RSIN nummer: 809597615
KvK nummer:
12043750
Bankrekening: NL23RAB0 0153535121

5. Ambities en voornemens
Het Franz Pfanner Huis beleeft in 2020-2021 haar 20ste jaarcyclus.
De activiteiten worden financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Gemeente Venlo, Recreatiepark Roompot Vakanties (tevens technische
ondersteuning) en Missiehuis St. Paul.
Het bestuur beoogt de financiële afhankelijkheid van een of meerdere partijen zo
veel mogelijk te beperken. Het op termijn wegvallen van de garantie van
Missiehuis St. Paul kan zonder al te grote problemen worden opgevangen binnen
de huidige exploitatie.

Zulks wil het Franz Pfanner Huis realiseren door enerzijds een passende
entreeprijs bij de concerten te vragen en het uitbouwen van het Vriendenproject
en anderzijds door het in de hand houden van de uitgaven, waarbij getracht wordt
de overheadkosten zoveel als mogelijk te beperken.
De stichting FPH streeft ernaar om een gemêleerder gezelschap aan
concertgangers en bezoekers aan de tentoonstellingen en de
meditatiebijeenkomsten aan te spreken en te verleiden tot een bezoek. We
zoeken waar mogelijk en gepast de randen op bij de programmering van de
concerten en de inrichting van de tentoonstellingen.
Het Franz Pfanner Huis is een vrijwilligersorganisatie. Veel belang wordt gehecht
aan het binden, opleiden en het waarderen van onze vrijwilligers. Onder het
motto “meer schouders, minder lasten” wil het bestuur een cultureel aanbod op
hoog niveau blijven aanbieden. De gemiddelde leeftijd van het
vrijwilligersbestand willen wij graag verlagen.
Een verdere ambitie is om, in de komende 5 jaren, het aantal bezoekers aan de
tentoonstellingen en de concerten significant te verhogen. Bij de concerten
streeft de stichting naar een zo optimaal mogelijke zaalbezetting, waarbij het
streven is telkenmale boven de 75 betalende bezoekers te scoren.
5.1. De tentoonstellingen
De commissie tentoonstellingen organiseert jaarlijks 4 tentoonstellingen op het
gebied van beeldende kunst en cultuurhistorie. Daarbij streeft de commissie naar
een gevarieerd aanbod van diverse kunstuitingen. Ook willen we aandacht
besteden aan thema’s en verhalen in mondiaal perspectief.
Bij het maken van keuzes laat de commissie zich leiden door kwaliteit en
toegankelijkheid voor een breed publiek.
Het bezoek aan onze tentoonstellingen is gratis en daarmee ook laagdrempelig.
D.m.v. een zo effectief mogelijke p.r. willen we steeds werken aan groei van de
aantallen bezoekers. De p.r. is gericht op de regio in ruime zin, zeker ook
grensoverschrijdend. Ook het stimuleren van groepsbezoeken en informatieve
lezingen zal bijdragen aan de belangstelling voor onze activiteiten.
5.2. De concerten
Het Franz Pfanner Huis, de uit 1911 daterende voormalige kloosterkapel, nodigt
qua sfeer en akoestiek uit tot het organiseren van kleinschalige concerten in de
vorm van vocale en instrumentale muziek. Reden waarom de activiteiten van de
stichting in 2004 werden uitgebreid met jaarlijks een kleine concertreeks en
daartoe de organisatie werd uitgebreid met een concertcommissie.

Doel en streven is, met jaarlijks vier tot zes Concerten op de Zondagmorgen, een
zo breed mogelijk publiek te laten genieten van muziek en zang, van (licht)
klassiek tot wereldmuziek, tegen een publieksvriendelijke entreeprijs.
Voor de invulling van de programma’s zoekt de concertcommissie in de amateuren professionele wereld naar gerenommeerde, vooral kleinere ensembles of
solisten in Nederland of buitenland. Jonge veelbelovende musici, wordt een
podium geboden. Een Passie- en een Advents-/Kerstconcert vormen een vast
onderdeel van het jaarprogramma.
6. Het privacybeleid
Het Franz Pfanner Huis heeft in 2019 in een notitie vastgelegd hoe om wordt
gegaan met de privacygegevens van medewerkers en bezoekers van het Franz
Pfanner Huis. Deze notitie is op onze site in te zien. Het bestuur beoogt hiermee
te voldoen aan hetgeen wettelijk rondom de bescherming van privacygegevens is
voorgeschreven.
Stichting Franz Pfanner Huis
Barones van Wijmarstraat 29, 5944 BA Arcen
www.franzpfannerhuis.nl
franzpfannerhuis@home.nl
077-4732025

