
Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk 

Tarieven en voorwaarden voor exposities 2019 

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

Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk (VMK) exposities worden georganiseerd.  

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

vrienden@pg-roermond.nl. 

Voor details zie ook onze website: https://pg-roermond.nl/stichting_vmk 
 
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:  
In de maanden juni/juli/augustus/september: € 15,= per dagdeel.  
 

Voorwaarden:  
• Expositieseizoen. Het expositieseizoen loopt van eind juni tot eind september. In deze 

periode is de kerk elke zaterdagmiddag van 14-17 uur open en in augustus ook op 
zondagmiddagen, eveneens van 14 – 17 uur. Andere openingsdagen zijn alleen in 
uitzonderingsgevallen en na voorgaand overleg met het bestuur van de Stichting 
mogelijk. Exposeren van oktober tot en met maart is vanwege de kou en het vocht in de 
kerk niet mogelijk.  

• Faciliteiten inrichting. De stichting beschikt over 2 vitrines van circa 1500 x 60 x 25cm 

(tafelmodel) en over maximaal 30 panelen (10 panelen van 200 x 83cm en 20 panelen 
van 212 x 93cm) om werken aan te hangen. De exposanten kunnen hiervan gebruik 
maken. De kosten hiervan zijn verwerkt in de tarieven.  

• Faciliteiten gebouw. De kerk beschikt over een afsluitbare consistoriekamer die 

plaats biedt aan maximaal 25 personen en eventueel voor presentaties kan worden 
gebruikt.. De ruimte moet na afloop van elk dagdeel weer schoon en leeg worden 
opgeleverd. De kerk beschikt over een normaal- en een invalidentoilet.  

• Verzekering. De stichting heeft een verzekering afgesloten die het totaal van de 

geëxposeerde werken verzekerd tot een bedrag van maximaal € 10.000,-- per expositie. 
De kosten van deze verzekering zijn verwerkt in de tarieven. Op aanvraag kan dit bedrag 
verhoogd worden, indien de verzekeringsmaatschappij bereid wordt gevonden dit 
verhoogde risico te dragen. De extra kosten daarvan komen volledig voor rekening van 
de exposant.  

• Vergoedingen. De Stichting verstrekt aan de exposant geen vergoeding van reis-,verblijf-, 
inrichtings- en andere gemaakte kosten etc.  

mailto:vrienden@pg-roermond.nl
https://pg-roermond.nl/stichting_vmk


• Koffie en thee. Tijdens de openingsmiddagen kan koffie en thee gekocht worden. De 

kosten hiervan zijn voor rekening van de bezoekers. De verzorging hiervan geschiedt 
door vrijwilligers van de Stichting. Het huidige tarief bedraagt € 1,= per kop. Dit tarief kan 
door de Stichting ten allen tijde worden aangepast.  

• Publiciteit. De exposanten kunnen naar keuze zelf zorg dragen voor eventuele 

perspublicaties of dit in onderling overleg door een vertegenwoordiger van de Stichting 
laten verzorgen. Affiches: Deze moeten door de exposant zelf gemaakt en aangeleverd 
worden. De Stichting beschikt over circa 10 vaste adressen waar deze affiches kunnen 
worden opgehangen (in totaal circa 12 affiches). 

• Officiële opening. De exposant kan in overleg met het bestuur van de Stichting zijn of 

haar expositie officieel (laten) openen. Indien dit valt op een dagdeel anders dan 
genoemde expositiemiddagen wordt een dagdeel in rekening gebracht. De kosten en 
organisatie zijn voor rekening en risico van de exposant. Behalve kop en schotels is er in 
de kerk geen serviesgoed of glaswerk aanwezig. In het keukentje van de kerk staat een 
kleine koelkast. Voor voorkomende werkzaamheden kan de exposant in overleg een 
beroep doen op de vrijwilligersgroep van de Stichting VMK. Uitnodigingen komen voor 
rekening van de exposant, evenals het verzenden hiervan. Muzikale omlijsting tijdens 
een opening dient door de exposant zelf verzorgd te worden en alleen na voorgaand 
overleg met het bestuur van de Stichting. De geluidsinstallatie van de kerk mag hiervoor 
niet worden gebruikt.  

• Verkoop werken. Indien exposanten besluiten hun werken en/of replica’s en/of foto’s 

daarvan tijdens de expositie te koop aan te bieden, ontvangt de Stichting daarover een 
bruto-vergoeding van 10% van de verkoopprijs. Op deze bruto-vergoeding mag de reeds 
betaalde huur (zie hierboven bij tarieven) in mindering worden gebracht. Het eventueel 
resterende netto bedrag dient na afloop van de tentoonstelling aan de Stichting te 
worden overgemaakt. De exposanten dienen zelf de verkooplijst op te stellen met de 
verkoopprijs per geëxposeerd werk. De exposanten handelen de verkoop voor eigen 
rekening en risico af. De rol die de Stichting VMK hierin vervult is uitsluitend de rol van 
gastheer voor beide partijen.  

• Factuur en betalingen. Over de overeengekomen tarieven zal door de Stichting een 

gespecificeerde rekening worden verstrekt. Betaling daarvan dient binnen veertien 
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 entreegelden plaatsvindt, zal er een kwitantie worden verstrekt.  

 

Belangrijke huisregel: 

Belangrijk om te weten zijn nog de volgende huisregels, waaraan alle partijen zich in het 
belang van een ongestoorde voortgang van de kerkdiensten dienen te houden:  

• Het middenschip en het koor van de kerk mogen niet als expositieruimte worden 
gebruikt.  

• Er mogen geen spijkers en/of schroeven worden gebruikt in muren of houten panelen 
van de kerk  

• Op zondagmorgen en op kerkelijke feestdagen is de kerk in gebruik voor kerkdiensten 
van de Protestantse Gemeente Roermond.  



• Trouw-, rouw- 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  


