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Overzicht inkomsten en uitgaven 2021 
 
Inkomsten: 

Subsidie Gemeente Sittard-Geleen              € 1.152,00 
 Donaties en eenmalige giften 2020               € 1.176,00  
 Donaties i.v.m. adoptie CWGC graven te Sittard             € 2.520,00 
 
       Totaal inkomsten                   € 4.848,00 
Uitgaven: 
 Klaproosweekend 2021 
  Zaterdag overleg, kranslegging te Born, Grevenbicht en op 

  de Algemene Begraafplaats               €    182,00 
   
  Zondag Oecumenische viering en muziek, kranslegging  

Ophoven, huur geluidsinstallatie en vrijwilligers                        €   525,00 

   
  Bloemstukken en kransen herdenkingen 4 mei, zaterdag 
  13 en zondag 14 november (Klaproos) te Born, Grevenbicht  

en Sittard 

                 €   875,00 

 
  Vervoer                 €   310,00 
 Beheerskosten stichting               
  Kantoorkosten, bankkosten, telefoonkosten, porto,  

Aanpassen website,                 € 1.250,00 
 

 Representatiekosten               €       88,00 
        
                
       Totaal uitgaven   € 3.230,00 
Resultaat 2021                positief        € 1.618,00 
  
 
I.v.m. de binnen- en buitenlandse COVID-restricties was het in 2021 niet mogelijk om familieleden van 
gesneuvelden uit het Verenigd Koninkrijk te ontvangen, en evenmin om de gebruikelijke groots 
opgezette Klaproosherdenking voor de gemeenschap van Sittard alsook daarbuiten te organiseren.  
 
Het positieve resultaat over 2021 – mede ontstaan door te starten met de adoptie van de graven - ter 
hoogte van € 1.618,00 gaat ten gunste van de beperkte reserves en is als zodanig opgenomen op de 
beginbalans van 2022.  
 
In dit overzicht zijn de kosten die door derden worden gedragen buiten beschouwing gelaten. 
 
Het comité heeft naast deze inkomsten en uitgaven ook nog 2 extra projecten lopen die in 2019 
opgestart zijn en die van geoormerkte financiering zijn voorzien. 
 
Het betreft de volgende projecten: 

- De expositie “Known unto God”, kick-off 18 september 2020 in de etalages van het 
winkelpand van Neer Eyckeler aan de Limbrichterstraat alsook in de winkelruimtes aan de 
Ligne; 

- Educatieve ketenbenadering van het doorgeven van de fakkel “Vrijheid en Herdenken” aan de 
basisscholen.  
 

De stichting werft niet actief geld of goederen onder derden. 
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