
Stichting Vrienden van de Minderbroederskerk 

Tarieven en voorwaarden voor rondleidingen 2019 

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

Vrienden van de Minderbroederskerk (VMK) rondleidingen 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 mei tot en met oktober: € 3,50 per persoon.  
Om voor een rondleiding in aanmerking te komen moeten minimaal 10 personen worden 
aangemeld.  
 

Voorwaarden:  
• Op verzoek en na voorafgaand overleg kunnen rondleidingen speciaal worden 

samengesteld voor evenementen zoals verenigingsbijeenkomsten, familiedagen, reünies, 
kerkgenootschappen, groepen toeristen etc.  

• De rondleidingen worden verzorgd door eigen gidsen van de Stichting VMK. Tijdens en na 
de rondleiding kunnen er vragen worden gesteld. Voor een rondleiding inclusief vragen 
moet op een duur van circa 90 – 120 minuten worden gerekend.  

• Reserveringen 14 dagen vóór de gewenste dag van rondleiding wordt ten zeerste op prijs 
gesteld. Op speciaal verzoek kan reservering ook enkele dagen vooraf volstaan, mits op 
dat moment de kerk en een kerkgids beschikbaar is.  

• Naar keuze voor of na afloop van de rondleiding wordt u een kop koffie/of thee met een 
stuk vlaai aangeboden. De prijs hiervoor is in het tarief inbegrepen.  

• Voor rondleidingen die al dan niet in het kader van een stadswandeling worden verzorgd 
door de VVV Midden-Limburg gelden bijzondere voorwaarden. Hiervoor kunt u zich 
wenden tot de VVV Midden-Limburg, https://vvvmiddenlimburg.nl 

• Na afloop van de rondleiding is er gelegenheid fotomateriaal en een gids over de 
Minderbroederskerk te kopen.  

• In de wintermaanden is de kerk te koud en te vochtig en worden er geen rondleidingen 
georganiseerd. 

 

Belangrijke huisregel: 
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. 
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