
Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk 

Tarieven en voorwaarden voor concerten en voorstellingen 2019 

In de Minderbroederskerk kunnen in overleg en na afspraak met het bestuur van de Stichting 

Vrienden van de Minderbroederskerk (VMK) concerten en voorstellingen worden 

georganiseerd voor en door ensembles, orkesten, koren, toneel- en theatergezelschappen. 

Ook het geven van orgelconcerten op het eigen orgel van de Minderbroederskerk behoort 

onder bepaalde voorwaarden tot de mogelijkheden.   

Aanvragen dienen te worden gericht aan het bestuur van de Stichting per e-mail: 

vrienden@pg-roermond.nl. 

Alle opbrengsten uit exploitatie van de kerk komen ten goede aan de Stichting VMK en 

worden geheel besteed aan de kosten van restauratie en instandhouding van de 

Minderbroederskerk, zoals bepaald in de Statuten van de Stichting. 

Tarieven 2019   Uitvoering   Repetitie 

Januari/februari   €  300,--   €  35,-- 

Maart/april    €  250,--   €  30,-- 

Mei/juni/juli/augustus  €  175,--   €  25,-- 

September/oktober   €  225,--   €  30,-- 

November/december   €  300,--   €  35,-- 

 

Genoemde bedragen zijn per dagdeel en inclusief een bijdrage in de energiekosten. 

 

Voorwaarden: 

• Repetities. Voor repetities, inzingen en/of inspelen op een ander dagdeel dan dat van 

het concert of de uitvoering zelf, moet vooraf met het bestuur van de Stichting worden 

overlegd. De kosten hiervan worden apart in rekening gebracht. 

• Koffie en thee. Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een uitvoering, waarbij een 

pauze wordt ingelast. Tijdens deze pauze wordt koffie en thee geschonken. De kosten 

hiervan bedragen momenteel € 1,-- per kop en zijn voor rekening van de bezoekers, tenzij 

de organiserende ensembles c.a. de kosten voor hun rekening nemen. In dat geval zijn de 

kosten voor rekening van de organiserende ensembles c.a. voor koffie en thee voor de 

uitvoerenden tijdens de repetities of de uitvoering zelf wordt € 7,-- per kan (ca. 8 kopjes) 

gerekend. Deze tarieven kunnen door de Stichting te allen tijde worden aangepast. 

• Faciliteiten. De kerk beschikt over een verwarmde consistoriekamer voor eventueel 

gebruik door de uitvoerenden. Deze ruimte is afsluitbaar en biedt plaats aan ongeveer 25 

personen. In het kerkportaal is een normaal- en een invalidentoilet.  
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• Aantal zitplaatsen. In de kerk zijn in de banken zitplaatsen voor ongeveer 200 

personen. Er kunnen stoelen bijgeplaatst worden. De gebruiksvergunning van de kerk 

geldt voor maximaal 350 personen, inclusief de uitvoerenden.  

• Orgel en piano. In het koor van de kerk staat een klein kerkorgel, dat tijdens een concert 

gratis gebruikt kan worden. Voor het gebruik van het grote orgel wordt een vergoeding 

gevraagd van € 50,-- voor incidenteel gebruik en € 100,-- voor gebruik tijdens het gehele 

(orgel-)concert. Indien er speciale wensen zijn met betrekking tot het orgel dient hierover 

vooraf met het bestuur van de Stichting overleg te worden gepleegd. Een piano is niet 

aanwezig, maar eventueel tegen meerkosten worden gehuurd. Ook kan de organiserende 

groep zelf bij een pianozaak een piano huren en in overleg met de Stichting voorafgaand 

aan het concert laten bezorgen.  

• Publiciteit. De uitvoerenden dienen zelf zorg te dragen voor eventuele perspublicaties 

en affiches. In voorkomende gevallen kan dit ook in overleg met een vertegenwoordiging 

van de Stichting gebeuren. 

• Verkoop. Kaartverkoop is mogelijk bij de ingang van de kerk. Het verkopen van Cd’s is 

toegestaan. Hiervoor zijn in de kerk tafeltjes aanwezig. 

• Factuur en betalingen. Door de Stichting zal een gespecificeerde rekening worden 

verstrekt conform de overeengekomen tarieven. Betaling daarvan dient binnen 14 dagen 

na dagtekening plaats te vinden op rekeningnummer NL33 INGB 0006785934 t.n.v. 

Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk te Roermond. In voorkomende gevallen, 

ter beoordeling van de Stichting kan om een (gedeeltelijke) vooruitbetaling worden 

gevraagd. Voor zover er contant wordt afgerekend of verrekening met door de Stichting 

ontvangen gelden plaatsvindt, zal er een kwitantie worden verstrekt.  

 

Belangrijke huisregel: 

Op zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen is de kerk in gebruik voor 

kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Roermond. Trouwdiensten, 

rouwdiensten en andere bijzondere diensten hebben in principe voorrang. In 

voorkomende gevallen zal in overleg met alle betrokkenen naar een oplossing 

worden gezocht.   

 

Roermond, januari 2019 

 

 

 

    


