
 1 

 

 

Stichting Franz Pfanner Huis 

Maasstraat 28 

5944 CD Arcen 

Tel. 077-4732279 b.g.g. 06-15885603 
 

info@franzpfannerhuis.nl  

www.franzpfannerhuis.nl  

  

 

JAARVERSLAG 2021 
 
 

 
 

Foto 2021 Franz Pfanner Huis – expositie “Maasduinen, ruggengraat van Noord-Limburg” 

 
 
 
 
Arcen, 20 april 2022 

 
 

mailto:info@franzpfannerhuis.nl
http://www.franzpfannerhuis.nl/


 2 

 

 
Inhoudsopgave 
 
 
 
 

Voorpagina       blz. 1 

Inhoudsopgave      blz. 2 

1. Verantwoording      blz. 3 

2. Terugblik activiteiten     blz. 5 

3. Bestuur en commissies     blz. 6 

4. Balans  2021       blz. 7 

5. Winst en verliesrekening 2021    blz. 8 

6. Lijst vrijwilligers 2021     blz. 9 

7. Postergalerij 2021      blz. 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1.  Verantwoording 
 

Voor u ligt het jaarverslag waarin we terugkijken naar de activiteiten en 
gebeurtenissen in en om het Franz Pfanner Huis in 2021. 
2021 is evenals 2020 voor ons een lastig jaar geweest als gevolg van de wettelijke 
beperkingen vanwege Covid-19. Door deze beperkingen was het slechts mogelijk 
met aanpassingen (zoals het checken van de QR-code en het hanteren van de 1,5 
meter) activiteiten uit te voeren van eind augustus tot medio december 2021. Er 
konden slechts drie exposities en twee concerten doorgaan met de aantekening dat 
het Franz Pfanner Huis bij de 3e expositie na de openingsdag weer op slot moest. 
Wat wel door is gegaan had blijkens de reactie van bezoekers een hoge kwaliteit. 
Het was te merken, dat culturele activiteiten tijdens de lockdowns erg gemist 
werden. 
Een bijzonder woord van dank geldt voor onze vrijwilligers voor hun inzet en 
energie. Ondanks dat veel vrijwilligers tot de risicogroep voor corona behoren, 
waren zij beschikbaar als dat het nodig was. Slechts een vrijwilliger nam in het 
verslagjaar een break en wilde tijdelijk niet suppoosten. 
 

Corona heeft voor de exploitatie niet negatief uitgepakt. We werken uitsluitend 
met vrijwilligers en hebben geen personele kosten noch kosten voor 
huisvestingszaken. De extra kosten om met wat aanpassingen open te kunnen in de 
2e helft van het jaar, zijn opgevangen binnen de reguliere exploitatie. Extra 
coronasteun was niet noodzakelijk. 
Corona heeft ons wel als organisatie diep geraakt door het onverwachte overlijden 
van onze voorzitter, Wiel Storken, in april als direct gevolg van deze zeer 
besmettelijke ziekte. Het was niet te bevatten onze voorzitter in zo’n korte tijd 
van ziekzijn te verliezen. In 2021 moesten we ook afscheid nemen van Mia Valckx, 
een trouwe suppoost, die al enige tijd ongeneselijk ziek was. 
 
 

 
 

In memoriam Wiel Storken 

 
In augustus 2021 heeft Roompot de samenwerking opgezegd, omdat Roompot het 
gebouw zelf wil gaan gebruiken. Dit betekent concreet, dat wij per 1-1-2023 
dakloos zijn en dat Roompot vanaf 2022 niet meer bijdraagt in de exploitatie van 
onze stichting. Het bestuur heeft deze opzegging geaccepteerd tegen het licht van 
de jarenlange samenwerking vanaf 2006 en de middelen, die eerst door Klein Vink 
en later door Roompot zijn geïnvesteerd in onze accommodatie en programmering.  
 
Het bestuur is in oktober gestart met een zoektocht binnen de gemeente Venlo 
naar een nieuw Franz Pfanner Huis, waar de activiteiten 1:1 gehouden zouden 
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kunnen worden. Diverse alternatieve locaties zijn bezocht zonder dat dit in 2021 
tot een geschikte en betaalbare oplossing heeft geleid. 
 

Positief was, dat Missiehuis St. Paul in het najaar spontaan haar kapel aanbood als 
achtervanglocatie voor meditatiebijeenkomsten en concerten en dat de 
congregatie bereid was om een garantiebijdrage in een exploitatietekort om te 
zetten in een vaste bijdrage van jaarlijks 1500 euro vanaf 2022. 
 

Een van de absolute hoogtepunten van 2021 was de Koninklijke onderscheiding, die 
Wim Janssen tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in oktober kreeg bij zijn 
afscheid als secretaris van stichting Franz Pfanner Huis.  
 

Vanwege de vele verdiensten voor o.a. het Franz Pfanner Huis, Karnavalsvereniging 
De Keieschiéters en vele andere Arcense culturele organisaties kreeg hij tot zijn 
grote verrassing te horen, dat het de Koning heeft behaagd hem te benoemen als 
lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje kreeg hij in aanwezigheid van o.a. zijn 
familie opgespeld door de heer Antoin Scholten, burgemeester van de gemeente 
Venlo. Deze onderscheiding werd al in 2020 voor hem aangevraagd door onze 
stichting en K.V. De Keieschiéter.  
 

Bij algemene gelegenheid kreeg Piet Linders, lid van ons algemeen bestuur, in april 
een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Palmen van de 
gemeente Horst. Zijn jarenlange inzet voor het Franz Pfanner Huis heeft meegeteld 
bij het toekennen van deze onderscheiding, maar het waren vooral de vele 
verdiensten als professional in de gemeente Venlo en zijn vrijwilligerswerk in Horst 
waarom Piet deze onderscheiding meer dan verdiend heeft. 
 
 

 
 
Wim Janssen, lid in de orde van Oranje-Nassau 

 
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de gemeente Venlo, Roompot Klein Vink, 
Missiehuis St. Paul en onze Vrienden van het Franz Pfanner Huis voor hun financiële 
ondersteuning in 2021. Zonder hen zouden we niet in staat zijn als cultureel 
pareltje in het meest noordelijke deel van de gemeente Venlo te kunnen groeien 
en bloeien. 
 

Lex van Marcke, 
Waarnemend voorzitter. 
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2.   Terugblik activiteiten 
 
 
In 2021 zijn de volgende zes activiteiten georganiseerd: 
 

- Expositie “De Maasduinen, ruggengraat van Noord-Limburg” over de 
geschiedenis van het gebied, zijn ontwikkeling, het landschap en zijn 
bewoners (van 29 augustus tot en met 17 oktober); 

- Boete Kiéke, een zeer geslaagde openluchtactiviteit op het kerkplein in het 
centrum van Arcen op 3 september met een optreden van Mannenkoor Arch 
Luit o.l.v. Pieter Bongarts en de film The Singing Club. Boete Kiéke werd 
samen met stichting De Nieuwe Scene uitgevoerd en werd mogelijk dankzij 
een incidentele subsidie van de gemeente Venlo in het kader van Venlo, 
Mien Hert; 

- Concert op de Zondagochtend op 24 oktober met een optreden van 
Klezmerensemble Dance of Joy; 

- Expositie “Een ingeslagen weg” met schilderijen van Ena Rutten en bronzen 
en houten objecten van Peter van Veggel (van 31 oktober t/m 5 december); 

- Advents- en Kerstconcert op de Zondagochtend op 12 december met de 
vocalgroup Angels Rule. Dit concert is twee keer achter elkaar uitgevoerd, 
waarbij bezoekers zijn geplaceerd om de 1,5 meter te kunnen garanderen; 

- Expositie “Kerst in Oosterse sfeer” met iconen van Liesbeth Smulders en 
haar leerlingen en Oost-Europese kerstgroepen uit de verzameling van 
pastoor Ruud Verheggen. Helaas was deze expositie in 2021 slechts een dag 
te zien, maar kon de expositieperiode in 2022 gelukkig met enkele weken 
worden verlengd. 

 
De posters van deze activiteiten zijn opgenomen in de postergalerij van dit 
jaarverslag. 
 
Bijzonder trots waren wij op de tentoonstelling over de Maasduinen, die in eigen 
beheer is ontwikkeld en uitgevoerd. Met name Fried Urselmann en Wim Janssen 
hebben hun ziel en zaligheid in deze expositie gelegd en dat was ook te zien in het 
eindresultaat. Deze tentoonstelling stond al op het programma in het najaar van 
2020, maar kon toen niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. Deze 
bijzondere tentoonstelling is overgenomen door Kasteeltuinen Arcen en is 
gedurende het seizoen 2022 samen met delen van onze eerdere tentoonstellingen 
“Fossa Eugeniana, lint in het landschap” en “het Overkwartier van Gelre” te zien in 
Kasteel Arcen. Deze expositie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen 
van derden (fondsen en de provincie Limburg). 
 
De 4 concerten, 3 exposities en 2 meditatiebijeenkomsten die in 2021 niet konden 
doorgaan, zijn in overleg met de betreffende ensembles en kunstenaars, voor zo 
ver mogelijk opnieuw ingepland voor 2022. 
 
Het jaar 2021 mochten we ondanks alle beperkingen toch nog 1396 bezoekers 
verwelkomen. 
 
De meer dan 500 vaste relaties werden het jaar door periodiek geïnformeerd over 
de activiteiten in het Franz Pfanner Huis middels de digitale Nieuwsbrief. Het Franz 
Pfanner Huis was ook actief op de social media. 
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3. Bestuur en commissies 
 
 
In 2021 bestond het bestuur uit: 
 

• Wiel Storken, Arcen, voorzitter (tot begin april) 
• Wim Janssen, Arcen, secretaris (tot 1 juli) 
• Martin van den Bos, Venlo, penningmeester  
• Harry Cornelissen, Venlo, secretaris (vanaf medio augustus) 
• Lex van Marcke, Arcen, vicevoorzitter/2e secretaris   
• Paula Kenis, Arcen, lid  
• Sylvia van den Kroonenberg, Arcen, lid (vanaf maart) 
• 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 
bestuur van het Franz Pfanner Huis.  
 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2021 acht keer. Afhankelijk van de agenda waren 
ook de commissievoorzitters hierbij aanwezig (DB+ bijeenkomsten).  
 
Het Algemeen Bestuur kwam vier keer bijeen, hetgeen meer is dan gebruikelijk. 2021 
was dan ook een bijzonder hectisch jaar. 
 
Op 29 maart werd de jaarvergadering van de stichting gehouden:  

• De jaarstukken zijn vastgesteld. De penningmeester is op advies van de 
controlecommissie, bestaande uit Peter Raijer en Walter Tausch, financieel 
décharge verleend.  

• Peter Raijer en Piet Linders zijn als bestuurslid afgetreden conform het rooster 
van aftreden. Zij hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld als bestuurslid en 
zijn herbenoemd;  

• Sylvia van den Kroonenberg trad toe tot het algemeen bestuur en bekleedt de 
functie van voorzitter van de commissie concerten, nadat zij eerder al als 
programmeur voor de concerten was aangesteld. 

• Het beleidsplan 2020-2024 is na het bestuurlijke overleg met de gemeente Venlo 
aangepast en uitgebreid met een addendum. 

 
In de AB-bijeenkomst van 22 september is de begroting 2022 en het voorlopige 
programma 2022 vastgesteld. 
 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur opereren de commissies: 

• Concerten; 

• Tentoonstellingen; 

• Public Relations; 

• Facilitaire zaken. 
 

Deze commissies werken binnen de gegeven kaders zelfsturend. 
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4. Balans 2021 
 
 
Debet  31-12-2021 

  € 
 
Vaste Activa  
MVA  3.164,16 
Afschrijvingen 3.160,16 

  4,00 

   
Vlottende activa  
Debiteuren (nog te goed) 0,00 

   
   
Liquide middelen  
Bank  6.929,96 
Spaarbank 19.651,71 
Kas  0,00 

  195,75 

  
26.783,39 

 
 
 
Credit  31-12-2021 

  
Eigen vermogen  
Eigen vermogen 13.746,72 
Saldo 2021  1.281,28 

   
Bestemmingsreserve  
Huisvesting 6.000,00 
25-jarig jubileum 2.500,00 
Vernieuwing inventaris 3.000,00 

  11.500,00 

   
Vlottende passiva  
Nettobijdragen 11,60 
Crediteuren  243,79 

  255,39 

    

  26.783,39 
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5. Verlies en winstrekening 2021 

  
 
 

 Begroting           Realisatie 

   
Inkomsten   
   
Subsidie gemeente Venlo 4.282,00 4.333,00 
Bijdrage Roompot Klein Vink 2.500,00 1.250,00 
Rente 0,00 0,00 
Entree concerten 3.775,00 2.317,00 
Opbrengst offerblok exposities 0,00 840,35 
Opbrengst verkoop exposities 400,00 285,00 
Subsidies exposities 0,00 0,00 
Inkomsten meditatiebijeenkomsten 0,00 0,00 
Overige 50,00 100,39 
Donaties 250,00 430,00 
Bijdrage Mariannhill/Missiehuis St. Paul 1.998,00 0,00 
Bijdrage uit algemene reserve 1.775.00  

Subtotaal inkomsten 15.030,00 9.555,74 
    

   
Uitgaven   
   
Concerten 5.150,00 3.119,82 
Tentoonstellingen 2.700,00 1.520,50 
Goede vrijdagmeditatie en Kerstbijeenkomst 400,00 0,00 
PR 1.000,00 580,54 
Catering en interieurverzorging 1.000,00 93,54 
Organisatie en vrijwilligers 2.000,00 1.693,87 
Bankkosten 130,00 139,20 
Materiaal 500,00 0,00 
Onvoorzien/overig 150,00 1,99 
Mutatie bestemmingsreserves   1.125,00 
Onderhoud 2.000,00 0,00 

Subtotaal uitgaven 15.030,00 8.274,46 

   
Resultaat 0,00  1.281,28 

Totaal 15.030,00 9.555,74 
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6. Vrijwilligerslijst per 31-12-2021 
 
 

Nr. Naam Voornaam Plaats 

1.  Augustus Lenie Blerick 

2.  Bos, van den Martin Venlo 

3.  Bakker Margot Arcen 

4.  Besič Selma Arcen 

5.  Buskens  Wil Blerick 

6.  Cornelissen Harry Venlo 

7.  Cox Ton  Straelen 

8.  Cox Miets Straelen 

9. ; Cuppen-Sedee Monique Arcen 

10.  Dijk Louisa van Arcen 

11.  Doensen Ans Venlo 

12.  Holla Charles Arcen 

13.  Holla José Arcen 

14.  Holla Karin Arcen 

15.  Holla Annemiek Arcen 

16.  Jacobs Riki Arcen 

17.  Janssen Wim Arcen 

18.   Kenis  Paula  Arcen 

19.   Kipshoven  Peter  Arcen 

20.  Kroonenberg, v. den Sylvia Arcen 

21.  Lammerts René Broekhuizen 

22.  Lammerts-Zuijlen Margriet Broekhuizen 

23.  Lenssen Frans Arcen 

24.  Linders Piet Horst 

25.  Marcke Lex van Arcen 

26.  Middendorp Annemiek Arcen 

27.  Müller René Venlo 

28.  Nelissen Diny Arcen 

29.  Olde Hanhof Annemie Arcen 

30.  Plomp René Arcen 

31.  Rayer Peter Arcen 

32.  Rayer Lotty Arcen 

33.  Remmen Hetty Arcen 

34.  Rigtering Luuk Arcen 

35.  Smits-Cuppen Ina Arcen 

36.  Stolzenbach Trees Maasbree 

37.  Storken-Evers Els Arcen 

38.  Tausch Lia Arcen 

39.  Tausch Walter Arcen 

40.  Teeuwen Marianne Arcen 

41.  Timmermans Wies Venlo 

42.  Urselmann Fried Venlo 

43.  Ven Henk v.d. Venlo 

44.  Vorstermans Frans Arcen 

45.  Vorstermans Marian Arcen 
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Nieuwe vrijwilligers in 2021: 

- Henk van de Ven, lid commissie tentoonstellingen; 
- Riki Jacobs, suppoost; 
- René Müller, suppoost; 
- Diny Nelissen, suppoost; 
- René Plomp, suppoost. 

 
Opzegging vrijwilligers in 2021: 

- Annie Onckels, suppoost; 
- Piet Onckels, facilitaire zaken; 
- Joost Schoenmakers, suppoost. 

 
 

Op 20 oktober 2021 vond de jaarlijkse vrijwilligersmiddag plaats. Vanwege het 20- 
jarige bestaan van onze stichting was het programma extra feestelijk door het 
akoestisch optreden van de Blerickse zanger/gitarist Ben Verdellen met enkele 
bekende luister- en meezingliedjes in het dialect.  
Tijdens deze middag kreeg de scheidende secretaris Wim Janssen een Koninklijke 
onderscheiding en de vrijwilligersoorkonde van het Franz Pfanner Huis. 
 
Als blijk van waardering kregen alle vrijwilligers eind december een attentie met 
een wenskaart voor 2022.  
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7. Postergalerij 2021 
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Samenstelling 
Lex van Marcke 
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