Bijlage 6
Financiële gegevens VNB vanaf 1883 tot 1930
Uit notulen van de Comité-, verenigings- en bestuursvergaderingenvergaderingen.
25 oktober 1883 [17 tot 28 september 1883 eerste Lourdesbedevaart]
‘De onkosten-rekeningen worden ingebracht en betaald.’
‘Omtrent het resterende geld is besloten het te vertrouwen aan den voorloopigen
thesaurier den Heer CHrs Hollman, te Maastricht.’
19 maart 1884 [In 1884 geen bedevaart]
‘Hij vraagt dus eerst den voorloopigen penningmeester hoeveel er in kas is.
De heer Hollman zegt dat er 398 gulden in kas waren; na aftrek van het betaalde aan den
eerw. heer Schellekens blijven er dus over 333 gulden. Resteert men nu voor elke
vergadering de ronde som van 100 gulden, dan zouden er 133 gulden overblijven en kan dus
de reis van den eerw. heer Jansen en zijn onkostenrekening benevens de onkostenrekening
voor de zeer eerw. Pater Reuser ad 25 gulden betaald worden.’
26 maart 1885
‘KaSsen op 26 Maart 1885
In kas op 15 October 1884
Ontvangen van de Nord-Belge 15 Oct. 1884
Rekening Cormier
In kaSsa.

fl 55.22
,, 35.12
90.34
30.60
60.34’

2 juni 1885 [5 tot 16 mei 1885 tweede Lourdesbedevaart]
‘Overeenkomstig alinea c van Hoofdstuk IV wordt door den secretaris-penningmeester
rekening en verslag uitgebracht, en vervolgens met de voorhanden stukken ten onderzoek
overhandigd aan den Heer Funnekotter.
De secretaris-penningmeester wordt belast om van het in de kas aanwezige geld, soliede
stukken te koopen.’[Hoeveel dat was en welke stukken gekocht zijn is onbekend.]
13 april 1886[10 tot 30 mei 1886 eerste Romebedevaart]
‘De Voorzitter stelt alsnu voor met geheime briefjes te stemmen of het Bestuur vrije reisen verblijfkosten 1ste klas zal hebben.
Het Bestuur onthield zich van stemmen, en van de overige leden stemden zeven voor en een
tegen.
Wordt thans voorgesteld of ook de overige leden van het Comité hetzelfde voorrecht zullen
genieten indien de kas het toelaat.
Met algemene stemmen wordt bevestigend geantwoord.
Wordt voorts besloten dat het overblijvende geld aan den Paus zal worden gegeven.
29 juli 1886
‘Volgens § 5 van Art.IV van het Huishoudelijk Reglement geeft de secretaris-penningmeester
nu verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven der Bedevaart naar Rome. - den
Balans met de voorhanden bewijsstukken worden daarna in handen gesteld van den Heer
Funnekotter ter fine van onderzoek.’

21 december 1886
‘De Heer Funnekotter zegt de Balans, waarvan door de secretaris-penningmeester in de
vorige vergadering meededeling is gedaan, onderzocht te hebben en in orde bevonden.
De kas sluit met een voordelig saldo van fl. 796.39.
‘’De Voorzitter antwoord bevestigend voor zooverre de kas het toelaat. Wij moeten
trachten, zegt spreker, een reservefonds daar te stellen waaruit onze onkosten kunnen
betaald worden.
De reis- en verblijfkosten van arme zieken, zijn tot nog toe altijd uit bizondere giften
bestreden kunnen worden; dit zal ook nog wel, hopen wij, het geval zijn in de toekomst.’
21 april 1887 [16 tot 27 mei derde Lourdesbedevaart]
Op het oogenblik, zegt de Voorzitter, staan de zaken onzer Bedevaart dusdanig, dat wij onze
kas zullen moeten aanspreken, want wij staan voor een tekort van 6000 francs en meer nog.
Wat er ook van moge zijn, de zeer eerw. Pater Reuser deelt mede, dat in het tekort wel zal
worden voorzien, doch dat vooralsnog het Comité niet kan rekenen op vergoeding van
onkosten voor de reis.’
27 juni 1887
‘Nu gaat de vergadering over tot kennisgeving van de stukken door den Heer Hollman, als
penningmeester overgezonden. De geheele verantwoording heeft de Heer Hollman, om de
bekende familie-omstandigheden niet kunnen overleggen. De vergaderde leden billijken dit
volkomen; zij zullen slechts ter loops inzage nemen van de overgezondene stukken, en
verder den Secretaris-Penningmeester machtigen de balans in de volgende vergadering in te
leveren. De overgezondene stukken zijn:
1e De Rekening-Courant met de Limburgsche Credietvereeniging, die sluit met een actief van
fl. 305.34;
2de De Rekening-Courant met den Heer Hermans. Op deze rekening wordt een aanmerking
gemaakt van principieelen aard. De Secretaris-penningmeester is door het Comité benoemd;
op hem is dus de verantwoordelijkheid overgedragen, zodat én de Heer Hollman én het
Comité alleen verantwoord zijn door het geldelijk beheer van den Heer Hollman. Nu
figureeren op de lijst van den Heer Hermans verscheidene posten die daar niet ’t huis
behooren: zooals Avril 27; 28; Mai 4(1); 6 (1) (2); 7, 12, 13, 15 (1); 16 (3); 20 en 26. Wat de
Heer Hollman aan den Heer Hermans zendt, is een zaak tuSschen hen, waarmede het
Comité niets te maken heeft; maar allen, ook de President en de Directeur moeten de
gelden aan den Pennigmeester opzenden, en zonder diens uitdrukkelijke machtiging aan
niemand anders; ’t is slechts een quaestie van vorm, maar die, b.v. bij plotseling overlijden,
van groot gewicht zijn kan. Door allen wordt de juistheid dier opmerking erkend, en
diensvolgens besloten, de gelden aan geen ander dan aan den Heer Hollman op te zenden,
tenzij met verlof van den Heer Hollman en op diens verantwoordelijkheid, zoodat hij de
gelden, als door hem ontvangen, noteert.
Verder wordt nog aangemerkt op de lijst (Avoir) het verschil tuSschen Mai 16 (2) en Mai 27
(2); die tweede post zou men niet hooger, maar lager verwachten dan de eerste.
De Heer Hermans zal echter straks als hij komt die zaak wel kunnen verduidelijken.
De laatste post Juin 10 geeft ook aanleiding tot eene aanmerking; namelijk dat slechts één
cabinet voor de Bedevaart is gemaakt; de tweede was uitsluitend bestemd voor Mej. Bolsius,
die dan ook de kosten ervan diende te dragen.
Eindelijk werd het verlangen algemeen geuit om de post Mai 12 gedetailleerd te zien, zoodat
wij een overzicht hebben van de onkosten der reis per persoon, opdat wij bij eventuele
verandering in het Comité, door overlijden of anderszins, op de hoogte kunnen zijn van de
organisatie.

3e De Rekening-Courant met den Heer Funnekotter, waarop geen verdere aanmerkingen.
4e De staat der kas. Hierop wordt bemerkt dat ,,Totaal paSsief?'' wel worden zal: ,,Totaal
actief.'' Immers de totale uitgaven van den Heer Hermans is: frcs. 32.541,92; terwijl de Heer
Hollman aan reisgelden van 227 pelgrims moet ontvangen hebben (Zuster Anna buiten
rekening blijvende) fl. 16.114 of frcs 33.679,26; waarbij nog komen de verschillende giften die
ontvangen zijn. Van den andere kant moet van die som afgetrokken worden het geld, dat
sommige leden niet betaald hebben, alsmede de teruggave van betaalde gelden, rekeningen,
enz.; zoodat wij de Balans van den Heer Hollman moeten afwachten. IntuSschen blijkt uit
den staat der kas, dat allen vergoeding kunnen krijgen voor al hunne onkosten, en dat de
Secretaris-penningmeester een woord van dank verdient voor zijn beheer.
‘’De Heer Hermans komt ter vergadering. De President deelt ZEd. in eenige woorden het
verhandelde mede. De aanmerkingen omtrent zijne rekening-courant met den Heer Hollman
worden hem voorgelegd. ZEd. is het volkomen eens met de hoofdaanmerking dat alle
inkomsten en uitgaven op naam van den Heer Hollman als eenig aansprakelijk persoon van
het Comité moeten staan.
De tweede aanmerking omtrent de uitgaven Mai 16 (2) en Mai 27 (2) verklaart de Heer
Hermans, met er op te wijzen, dat wij 16 Mei een gewone trein en 27 Mei een sneltrein
hadden. Is daardoor de moeilijkheid opgelost, dan komt er echter een andere, dat wij
namelijk noch 16 Mei, noch 27 Mei een sneltrein moesten hebben, maar beide dagen een
extra-trein van ESschen–Lourdes en terug. Daartegen voert de Heer Hermans aan, dat dan
de reis duurder ware geweest, wijl men in België 400 man vordert voor een extra-trein. De
President is echter van oordeel, dat, al ware de reis ook frcs 1000 duurder geworden, wij
de beloofde extra-trein van Roosendaal-grens hadden moeten geven.
‘Eindelijk verklaart de Heer Hermans zich bereid bij wijze van ,,additionele artikelen'' aan den
secretaris op te zenden eene uitvoerige opgave van de reiskosten voor personen en klassen
en bijkomende onkosten als reisetui, enz.’
‘Vóór de vergadering te sluiten, verzoekt de President opgave van de onkosten van elk lid,
om die aan den Secretaris-penningmeester op te geven. ZEerw. zelf heeft reeds een Nota
gezonden à fl. 86.935; daarbij komt nu het cadeau voor Mgr Spolverini met de reis naar den
Haag à fl. 19.15, en eene rekening van den Weledelen Heer van Hagen à fl. 91.17: te zamen
dus fl. 197.255.
Deken Wouters brengt in: reis-Lourdes fl. 86.50; andere onkosten fl. 10. Totaal fl. 96.50.
Pastoor Vismans: reis Lourdes fl. 86; andere onkosten fl. 3. 25. Totaal fl. 89.25.
De Heer Kerstens van Leeuwen: reisgeld fl. 4.
De Heer Funnekotter: reis-Lourdes fl. 89.50; deze reis fl. 3.75. Totaal fl. 93.25.
Pastoor Schellekens fl. 6.
Pastoor van Rooy fl. 5.
De Heer Hermans fl. 5.50.
Zoodat het overschot, waarvan vroeger spraak was, al vast met fl. 496.755 vermindert.’
‘De Balans, sluitende met een batig saldo van fl.15.12, wordt in handen gesteld van de
Heeren Funnekotter en Kerstens van Leeuwen, ter fine van onderzoek.’
27 november 1888 [10 tot 19 september 1888 vierde Lourdesbedevaart]
‘Volgens art. IV § 5 van het Huishoudelijk Reglement, geeft de secretaris-penningmeester
verantwoording van ontvangsten en uitgaven. De Balans sluit met een batig saldo van fl.
1188.89, plus zeven stuks Certific. Ned. Schuld., te zamen groot nominaal fl. 1000.’

‘De Heeren Kerstens van Leeuwen en Lomans worden belast met het nazien der Balans.
De secretaris-penningmeester betaalt aan ieder der leden de onkosten die door hen zijn
gemaakt.’
17 juli 1890
‘Overeenkomstig de bepaling van Hoofdstuk II art IV § 5 van het Huishoudelijk Reglement,
brengt de secretaris-penningmeester schriftelijk zijn verslag uit en geeft tevens
verantwoording van ontvangsten en uitgaven.
De Balans, sluitende met een batig saldo van fl. 1903.75, wordt in handen gesteld van de
Heeren Marchand en Laane ten fine van onderzoek.’
22 maart 1892 [In 1891 was er geen bedevaart, 9 tot 20 mei 1892 zesde
Lourdesbedevaart]
‘Wordt verder besloten het reserve fonds, dat uit ± 1800 gulden bestaat, aan te spreken,
wanneer dit noodig mocht bevonden worden.’
14 juni 1892
‘De secretaris-penningmeester doet vervolgens rekening en verantwoording van ontvangsten
en uitgaven, waarop de Heeren Lomans en Marchand aangewezen worden om de Balans met
bijbehorende stukken te onderzoeken.’
5 december 1892
‘Wordt besloten dat de onkosten voor de vergadering van heden vallen onder den post van
algemeene uitgaven, en dat de secretaris-penningmeester gemachtigd wordt, bijaldien de kas
het noodige gereede geld niet mocht bezitten, een stuk Nederlandsche Schuld te realiseeren
om de onkosten te vergoeden.’
27 juni 1893 [30 april tot 19 mei 1893 tweede Romebedevaart]
‘Overeenkomstig het bepaalde in § 5 art IV van het Huishoudelijk Reglement, brengt de
secretaris-penningmeester schriftelijk zijn verslag uit en geeft verantwoording van
Ontvangsten en Uitgaven.
De Balans sluit met een voordelig saldo van fl. 8491.52.
Den gunstigen stand der kas in aanmerking nemende, stelt de geachte Voorzitter voor een
prachtexemplaar te laten drukken van de verslagen die tijdens onze Bedevaart naar Rome in
het ,,Huisgezin'' verschenen zijn, met dien verstande echter dat de drukproeven eerst aan de
goedkeuring van het Comité onderworpen worden. Bij dit boekwerk zal tevens gevoegd
worden eene alphabetische naamlijst der pelgrims, en zal ieder hunner een exemplaar als
blijvend aandenken dezer Bedevaart worden toegezonden.’
23 november 1893
‘Wordt besloten dat het bedrag van het batig saldo, op ± 1000 gulden na, belegd zal worden
in de volgende fondsen: ¹/3 in 3½ Leening Amsterdam en ¹/3 in 3½ leening Rotterdam,
welke stukken in bewaring zullen blijven bij den President.
19 april 1894 [11 tot 19 september 1894 zevende Lourdesbedevaart]
‘In de vorige vergadering werd in beginsel aangenomen de rechtspersoonlijkheid van ons
Comité aante vragen. Met het oog op de reeds in werking getreden Vermogensbelasting
wordt besloten voorloopig hiervan af te zien.’

25 oktober 1894
‘Ingevolge § 5 art. IV Hoofdstuk III doet hij hierna rekening en verantwoording over de
laatste Bedevaart naar Lourdes. De balans, sluitende met aan batig saldo van fl. 1080.795,
wordt in handen gesteld van den Heer Marchand ten fine van onderzoek.’
2 juni 1896 [29 april tot 7 mei achtste Lourdesbedevaart]
‘De secretaris-penningmeester geeft vervolgens lezing van de Notulen der vorige
vergadering, welke zonder aanmerking worden goedgekeurd, en doet ingevolge § 5 Art. IV
van Hoofdstuk II onzer Statuten, verantwoording van Ontvangsten en Uitgaven. De Balans,
sluitende met een batig saldo van fl. 2631.77 wordt in handen gesteld van de Heeren
Kerstens van Leeuwen en van der Lugt ter fine van onderzoek.’
13 september 1898 [in 1897 vond de negende Lourdesbedevaart plaats. Van 20 tot 27 mei
1898 de tiende]
‘Volgens § 5 art. IV van Hoofdstuk II onzer Statuten, brengt de secretaris-penningmeester
schriftelijk zijn verslag uit over de laatste Bedevaart naar Lourdes. - De balans, sluitende met
een batig saldo van fl. 3406.455, wordt op aanwijzing van den geachten Voorzitter, in handen
gesteld van de Heeren Laane en Diepenbrock ter fine van onderzoek.
Middelerwijl overhandigt de secretaris-penningmeester aan den Heer Laane eene som van
fl. 1800 en van fl. 720, respectievelijk als saldo van de kas en van het fonds der
Nederlandsche Kapel te Lourdes, om te worden belegd in effecten.’
‘De Voorzitter herinnert den leden dat hij thans het geld van de kas in bewaring heeft.
ZEerw. vraagt hoe met het oog op zijn aftreden met dit geld moet gehandeld worden?
De Heer Diepenbrock stelt voor een Spaar- en Kansvereeniging op te richten waartoe vijf
leden voldoende zijn.
Dit voorstel vindt wel bijval en geeft aanleiding tot eene gedachtenwiSseling waarvan de
slotsom is dat de fondsen voorloopig bewaard blijven in de brandkast onder berusting van
den Zeer Eerw. Pastoor van de Wijnhaven te Rotterdam, tot na de benoeming van een
definitieve President.’
4 juli 1899 [1 tot 9 mei 1899 elfde Lourdesbedevaart]
‘Ingevolge § 5 art. IV Hoofdstuk II van ons Huishoudelijk Reglement, brengt de secretarispenningmeester schriftelijk zijn verslag uit en geeft verantwoording van ontvangsten en
uitgaven.
De Balans, sluitende met een voordelig saldo van f. 2230.755, voor wat betreft de kas van
het Comité, en met een batig saldo van f. 623.13 ten behoeve der Nederlandsche Kapel te
Lourdes,wordt gesteld in handen van den President en den Heer Kerstens van Leeuwen, ter
fine van onderzoek.
Tot nog toe, zegt de President, zijn de fondsen welke het eigendom zijn van het Comité,
steeds bewaard in de brandkast van den ZeerEerw. Pastoor van de Wijnhaven te Rotterdam,
waar de vorige President van ons Comité, vroeger Kapelaan was.
Reeds in vorige vergaderingen werd de vraag geopperd of ’t wel wenschelijk was dien
toestand te bestendigen, nu de ZeerEerw. Pater Reuser afgetreden is als President en zijne
tegenwoordige standplaats niet meer Rotterdam maar Amsterdam is.
Algemeen was men van gevoelen dat het in de tegenwoordige omstandigheden beter was de
fondsen te bewaren in de brandkast van het Seminarie te Warmond, waartoe de HoogEerw.
Mgr Lans zich gaarne bereid verklaard heeft.

Dienovereenkomstig wordt dan ook met algemeene stemmen besloten, onder voorbehoud
echter den ZeerEerw. Pater Reuser eerst met het besluit der vergadering in kennis te
stellen.
De Heer Laane geeft in zijne hoedanigheid van Directeur der Ziekenverpleging rekening en
verantwoording van het onder zijn beheer rustend Ziekenfonds, hetwelk sluit met een
voordelig saldo van f. 57.835-‘
14 november 1899
‘De Heer Kerstens van Leeuwen brengt, ook namens den President, verslag uit over de
Rekeningen en Verantwoording van Ontvangsten en Uitgaven van den Directeur der
Ziekenverpleging en den secretaris-penningmeester, en stelt voor beide rekeningen goed te
keuren onder dankbetuiging aan beide Heeren voor de nauwgezetheid waarmede zij zich van
hunne zaak hebben gekweten.
Met acclamatie aangenomen.’
10 juli 1900 [13 tot 21 mei twaalfde Lourdesbedevaart]
‘Ingevolge § 5 art. IV Hoofdstuk II van ons Huishoudelijk Reglement, brengt de secretarispenningmeester schriftelijk zijn verslag uit en geeft verantwoording van ontvangsten en
uitgaven.
De Balans sluitende met een voordelig saldo van f. 616.915, wordt gesteld in handen van den
Heer Diepenbrock ter fine van onderzoek.
De HoogEerw. Heer Mgr Lans deelt mede dat de fondsen toebehorende aan het Comité en
die welke deel uitmaken van het fonds der Nederlandsche Kapel te Lourdes, door den
ZeerEerw. Pater Reuser in handen zijn gesteld van ZHEerw. en bewaard worden in de
brandkast van het Seminarie te Warmond.
De ZeerEerwaarde Pastoor van Groeningen komt ter vergadering.
De Heer Hermans overhandigt aan den secretaris-penningmeester een bedrag van fr.
1297.14 of f. 622.66, zijnde deze som het saldo/afrekening met de Nederl. Bedevaart ut[?]
Lourdes in 1900, welk saldo op de volgende Balans met het eerstgenoemde saldo ad f.
616.915 zal worden verantwoord.
De Voorzitter dankt de Heeren Laane en Holman hartelijk voor de goede administratie der
gelden welke hun zijn toevertrouwt en feliciteert beide met het batig saldo hunner
rekeningen, te meer daar wij vòòr de reis bevreesd waren voor een tekort wegens de
meerdere onkosten veroorzaakt door de later toegevoegde reis naar Paray-le-Monial, welke
onkosten in de opgaaf der prijzen niet voorzien waren.’
20 november 1900
‘Mgr Lans overhandigt aan den secretaris-penningmeester de coupons, waarvan de rente
vervallen is. De gelden zullen verantwoord worden op de aanstaande Balans.’
‘2e dat tot nader opzegging jaarlijks uit het batig saldo der reis de helft zal worden afgestaan
ten voordeele der zieken;’
18 november 1901 [10 tot 18 september dertiende Lourdesbedevaart]
‘De secretaris-penningmeester doet rekening en verantwoording van ontvangsten en
uitgaven. De Balans sluitende met een batig saldo van f. 2493.935 wordt gesteld in handen
van den President ter fine van onderzoek.

De Heer Hermans overhandigt aan den secretaris-penningmeester het batig saldo zijner
rekening, zijnde f. 205.62, waarvan f. 75 komen ten bate van de Nederl. Kapel te Lourdes.
De Heer Diepenbrock brengt op zijn beurt verslag uit van het Ziekenfonds, hetwelk sluit
met een batig saldo van f. 490.-‘
28 juli 1902 [9 tot 17 juni 1902 veertiende Lourdesbedevaart]
‘De secretaris-penningmeester brengt vervolgens verslag uit en geeft tevens verantwoording
van de rekening van ontvangsten en uitgaven, sluitende met een batig saldo van f. 3582.665.
De Directeur der Ziekenverpleging komt hiervan toe de helft van de overwinst over het
betreffende jaar, zijnde het saldo ad f. 3582.665, verminderd met het saldo van het vorig jaar
ad f. 2493.93, van welk verschil ad f. 1088.73, de helft is f. 544.36.
De Heer Diepenbrock geeft een overzicht van de kas der Ziekenverpleging, welke sluit met
een batig saldo van f. 56.71.- Niets meer te behandelen zijnde, en geen der leden nog het
woord vragende, sluit de Voorzitter de vergadering met het gewone gebed.
23 april 1903 [18 tot 26 mei 1903 vijftiende Lourdesbedevaart]
‘’De secretaris geeft lezing van een brief van den eerw. Pater Duther te Lourdes aan hem
geschreven dd. 21 Janauari 1903, waarbij wordt meedegedeeld dat Mgr Schoepfer, Bisschop
van Tarbes, in antwoord op ons door den secretaris geschreven brief dd. 5 december 1902,
heeft goedgevonden de kapel van de Geeseling in de Rozenkranskerk te Lourdes, voor
rekening van onze Vereeniging in mosaïek te laten vervaardigen, mits Z.D.H. in bezit worde
gesteld van de 30.000 francs, noodig voor de voltooiing dier kapel.’
6 juli 1903
‘De secretaris leest vervolgens een brief voor van Pater Duther, te Lourdes, waarin ZEerw.
hem, namens Mgr Schoepfer, Bisschop van Tarbes, de goede ontvangst bericht en kwijting
geeft van een som van 5000 francs, welke som dienen moet om de eerste kosten te
bestrijden van de schildering voorstellende de Geeseling in de Hollandsche kapel van de
Rozenkranskerk te Lourdes.
Daarna doet hij rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven der laatste
Bedevaart naar Lourdes. De Balans, sluitende met een batig saldo van f. 1048.51, wordt
gesteld in handen van den President ter fine van onderzoek, tegelijk met de rekening over
1903 van het fonds der Nederlandsche kapel te Lourdes, welke sluit met een batig saldo van
f. 1164.215.
Van zijn kant geeft de Heer Diepenbrock een overzicht van ontvangsten en uitgaven van de
Ziekenverpleging der laatste Bedevaart naar Lourdes, welke rekening sluit met een nadeelig
saldo van frcs. 622.03.
Ten einde hierin tegemoet te komen, besluit de vergadering een renteloos voorschot te
geven aan de Ziekenkas, om later te gelegener tijd te restitueëren.’
20 juli 1904 [2 tot 21 mei 1904 derde Romebedevaart en 12 tot 20 september 1904
zestiende Lourdesbedevaart]
‘Mgr Lans deelt mede dat een Hollander, die onbekend wenscht te blijven, eene gift van 1000
gulden heeft geschonken, welke, op verzoek van ZHEerw. zal dienen tot voltooiing van de
Hollandsche Kapel in de Rozenkranskerk te Lourdes.
Deze mededeeling wordt met applaus begroet.’
21 november 1904
‘Naar aanleiding eener uitvoerige briefwisseling gehouden tuSschen Pater Duther,
handelende in naam van Mgr Schoepfer, BiSschop van Tarbes, eenerzijds, en de Heeren

Hermans en Hollman, anderzijds, met betrekking tot de voltooiing der Holl. Kapel der
Geeseling in de Rozenkranskerk te Lourdes, wordt de finantieele kwestie besproken en
afgehandeld.
Te dien einde worden de in de brandkast van het Groot Seminarie van Warmond
berustende fondsen, eigendom van de Kapel en van het Comité, door Mgr Lans afgedragen
aan den Heer Laane, terwijl de secret-penningmeester daarbij voegt 8 stukken Loten
Buchaert, door hem aangekocht, voor eene gezamenlijke waarde van fl. 10.513.56, waarbij
later nog gevoegd zijn aan contanten eene som van f. 376.10, dus in het geheel f. 10.889.66,
waarvoor de Heer Laane aan den secretaris gezonden heeft een cheque op Parijs voor een
bedrag van 22.701 franken, ter geheele afbetaling der nog resteerende som voor de
bekostiging der meergenoemde kapel in de Rozenkranskerk. In die 22.701 franken zijn
evenwel begrepen 500 franken, als gift onzer laatste Bedevaart voor de Grot van Lourdes in
de Vaticaansche tuinen.
De kas van het Comité heeft, ten einde de geheele som te kunnen daarstellen, aan de kas
van de kapel geleend een bedrag van fr[?]5997.89.
De secretaris geeft lezing van een concept-brief aan Mgr Schoepfer, Bisschop van Tarbes,
waarbij hij, namens het Comité, sluit een cheque van 22.701 franken, met verzoek hiervan
bewijs van ontvangst aan hem te zenden. Tevens wordt in dezen brief, op aanwijzing van den
Heer Hermans, aan den BiSschop van Tarbes herinnerd, dat de som van 22.701 franken
eigenlijk verminderd moest worden met een bedrag van 1800 franken, zijnde dit bedrag
reeds in de maand September 1894 in handen gesteld van den toenmaligen Overste der
Paters te Lourdes, nl. Pater Fournou[?], als opbrengst van de pelgrims voor de hollandsche
kapel, welke moest dienen als eerste inleg voor de volgende collecten ten behoeve van een
altaar en kapel met alle daarbij toebehoorende versieringen, welke de pelgrims, op initiatief
van ons Comité, besloten hadden ten geschenke te geven aan de Rozenkranskerk, ter eere
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
Evenwel is, voorzoverre het doel waarvoor ze was gegeven, van die som in latere
briefwisselingen nooit melding gemaakt van den kant der Paters te Lourdes, alhoewel Mgr
van Rooy en de Heeren Hermans en Hollman, deel makende van het Bestuur, bereid waren
op hun eerewoord te verklaren dat dit bedrag van 1800 franken, uitsluitend met dat doel
door hen in handen was gesteld van Pater Fournou. -’t Zou daarom met de billijkheid en
rechtvaardigheid in strijd zijn indien deze som ten tweeden male opgeeischt werd, zooals
werkelijk geschied is door Pater Duther.
Het Comité roept dan ook met vertrouwen in dit geschil de bemiddeling in van den
BiSschop van Tarbes.’
‘De secretaris-penningmeester doet nu rekening en verantwoording over de laatste
Bedevaart naar Lourdes. De balans, sluitende met een batig saldo van f. 803,365, wordt
gesteld in handen van den President ter fine van onderzoek.
De Directeur der Ziekenverpleging geeft zijner zijds een overzicht van ontvangsten en
uitgaven van het Ziekenfonds.’
23 januari 1905 [22 tot 30 mei 1905 zeventiende Lourdesbedevaart]
‘Vervolgens geeft hij lezing van een brief van den Eerw. Pater Duther, te Lourdes, dd 6
December 1904, waarin hij namens Mgr den BiSschop van Tarbes, aan den secretaris kennis
geeft van de goede ontvangst van een Cheque op Parijs, groot frcs 22.701. tot slot van
rekening voor de voltooiing der Hollandsche Kapel der Geeseling in de Rozenkranskerk te
Lourdes, in welk bedrag is begrepen eene som van frcs 500, als gift van de Hollandsche
Bedevaart voor de Grot van Lourdes in de tuinen van het Vaticaan te Rome.

Pater Duther meldt dat laatstgenoemde gift verantwoord is in het Journal de Lourdes van 4
December j.l.
ZEerw. deelt verder mede dat de mosaïst aangeschreven is om zich aanstonds aan het werk
te zetten opdat de werkzaamheden geheel voltooid zijn voor het laatst der maand April
1905.
Eindelijk bedankt Mgr Schoepfer de Hollanders ,,voor hunne edelmoedigheid jegens
O.L.Vrouw van Lourdes, die op hare beurt zal toonen hoe aangenaam Haar de gift harer
trouwe Hollanders is.'' ‘
17 juli 1905
‘Overeenkomstig Art. 6 van onze Statuten brengt de secretaris-penningmeester schriftelijk
verslag uit en geeft tevens verantwoording van ontvangsten en uitgaven sedert de vorige
goedgekeurde Balans.
Naar aanleiding van het eind cijfer der tegenwoordige Balans, heeft eene gedachtenwisseling
plaats tuSschen eenige leden en den penningmeester, ten gevolge waarvan de vergadering
beslist in het vervolg van het eventueel voordelig saldo van elke Bedevaart naar Lourdes,
telkens 50% af te dragen aan de Ziekenverpleging, terwijl tevens besloten wordt dat deze
laatste niet deelt in een eventueel verlies.
Wordt geconstateerd een batig saldo van f. 200.50. volgens onderstaande specificatie, zoodat
aan de Ziekenverpleging wordt uitgekeerd eene som van f. 100.25.
Debet
Credit
Aan pelgrims 1ste klas
f. 5345
Per rekening Hôtel Terminus
f. 42.65
,,
,,
,, Groothuis
,, 60.20
,,
,,
2de klas
,, 6510
,,
,,
Schols voor drukwerk ,, 3.68
,,
,,
Hôtel Terminus
,, 30.76
,,
,,
3de klas
,, 4037
,, halve reis Dr Sträter
,, 62.50
,, rekening Hôtel Terminus
,, 26,86
,, gekweekte rente
,, 12.74
,, restitutie verschil reiskosten
,, 108.,, remise van den Heer Hermans ,,12000.,, supplement reisgeld zieken ,, 480.- ,, toeslag aan agent Cook
,, 24.,, remise van den Heer Léon Hermans ,, 2950.,, rekening Schols voor drukwerk ,, 86.32
,, algemeene onkosten
,, 792.285
,, batig saldo
,, 200.485
_________
__________
f.. 16387.74

f.

16387.74’

20 december 1906
‘De Heer Hermans stelt den secretaris-penningmeester het saldo zijner Rekening-courant
ter hand, zijnde 120 gulden.
Vervolgens doet de secretaris-penningmeester rekening en verantwoording van Ontvangsten
en Uitgaven van af 17 Juli 1905 tot 20 December 1906.
De Balans sluit met een batig saldo van fl. 4050.555, en zal in handen worden gesteld van den
President, ter fine van onderzoek.
Op zijn beurt geeft de Heer Diepenbrock een overzicht van den stand der kas der
Ziekenverpleging.

21 november 1907
‘De vergadering heropend zijnde, brengt de secretaris-penningmeester, overeenkomstig art.
6 alinea 4 onzer Statuten, schriftelijk verslag uit en geeft hij tevens verantwoording van
Ontvangsten en Uitgaven. [De 19e Lourdesbedevaart vond plaats van 19 tot 27 juni 1907]
Uit de voorgelegde Balans blijkt dat het saldo is f. 3031.565, of f. 1018.99 minder in
vergelijking met het saldo van de vorige Bedevaart, dus een geldelijke verliespost.
Als reden van dit verschil geeft de penningmeester als zijne meening te kennen:
1e de buitengewone uitgaven die wij dit jaar hebben gehad door het aanschaffen van 2000
Pelgrimsboekjes; 2e het tekort van 600 gulden verschuldigd door de Ziekenverpleging, en 3e
de hoogere algemeene onkosten.
Hierover ontstond een langdurige discussie waarbij o.a. bleek dat eenige leden van gevoelen
zijn dat de Boekjes moeten beschouwd worden als bezit en dat de 600 gulden door het
Ziekenfonds verschuldigd, gevoegd bij de 648 gulden der Boekjes, in plaats van een verlies,
een winstcujfer opleveren.
Daarentegen deelen andere leden het gevoelen van den penningmeester die wel de Boekjes
beschouwt als materiaal, doch niet als geldelijk bezit, terwijl hij het door het Ziekenfonds
verschuldigd bedrag als een geldelijk verlies aanmerkt, aangezien dit bedrag tot heden
nergens aanwezig is.
Men komt tot geen definitief besluit en wordt dit punt aangehouden tot een volgende
vergadering.
9 januari 1908
‘Naar aanleiding van de gelezen Notulen der laatste vergadering wordt inzake de schuld der
Ziekenverpleging, na ampele discussie, besloten dat voortaan de Vereeniging slechts één kas
en geen afzondelijke Ziekenkas zal hebben, zoodat winst en verlies komen voor rekening van
de Vereeniging.
Tevens wordt medegedeeld en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen het
Bestuursbesluit dat aan de leden van de Vereeniging de Bedevaartboekjes die zij voor de
pelgrims noodig hebben bij de aanvrage terstond zullen betalen. Zij kunnen dan hunne gelden
teruginnen van de pelgrims, en wanneer zij het verkiezen, tegen terugontvangen der gelden
de boekjes wederom inleveren.’
‘Er wordt een bemerking gemaakt of er niet te veel kosten komen op de vergaderingen die
den laatsten tijd altijd te Antwerpen worden gehouden.
Het meest algemeen gevoelen is dat wij te Antwerpen het best af zijn.’
30 juli 1908
‘De secretaris-penningmeester geeft rekening en verantwoording over de gouden [jubileum
van de verschijningen, welke bedevaart gehouden werd met 3 treinen van 6 tot 15 mei met 1102
pelgrims waarvan 96 zieken] Bedevaart, waaruit blijkt dat het batig saldo bedraagt f. 4299,63.
Ook de Heer Diepenbrock geeft in zijne hoedanigheid van Directeur der Ziekenverpleging,
verslag van den toestand, waaruit blijkt dat die toestand zeer gunstig is, dank aan zijne
ijverige zorgen.
Mgr Konings heeft informatie ingewonnen bij de volgende drukkerijen. St. Jacobs-Gasthuis, te
Haarlem, ’t Kasteel van Aemstel, te Amsterdam, en firma Victor Schols, te Maastricht, voor
den herdruk van onze Pelgrimboekjes. Daar de drukkerij ’t Kasteel van Aemstel de meest
voordeelige voorwaarden bood, word besloten 2500 exemplaren van ons Handboekje daar
te doen drukken.’

24 november 1910
‘Alsnu brengt de Heer Diepenbrock verslag uit over de Ziekenkas, welke sluit met een batig
saldo van fl. 245.30.’
‘Nadat de secretaris-penningmeester rekening en verantwoording van ontvangsten en
uitgaven heeft gegeven is hiermede het eerste gedeelte van de vergadering afgeloopen en
wordt deze met het gewone gebed gesloten.’
23 november 1911
‘De Heer Diepenbrock geeft verslag van de rekening van Ontvangsten en Uitgaven der
Ziekenverpleging, welke sluit met een batig saldo van f. 511.16.
Vervolgens geeft de secretaris-penningmeester verantwoording van Ontvangsten en
Uitgaven der laatste Bedevaart naar Lourdes. De ontvangsten hebben bedragen f. 27.353.38,
de uitgaven f. 25.862.605, zoodat een batig saldo aanwezig is van f. 1490.775.
De Balans met bijbehoorende bescheiden wordt in handen gesteld van den President.
Vanaf 1913 tot en met 1928 staan de jaarrekeningen vermeld in één kasboek.
7 april 1913
‘Verder deelt de Voorzitter mede dat hij den Heer Hollman herhaaldelijk heeft verzocht
rekening en verantwoording over het door hem gehouden beheer te doen doch tot heden
zonder gevolg. Ook weigert hij de onder zijn berusting zijnde registers, pelgrimslijsten en
andere stukken betrekking op de bedevaart hebbende af te geven.
Wel werd door den Voorzitter gisteren van hem ontvangen diverse kisten met drukwerken
benevens een schrijven begelijdende een bedrag van f 5000.- op rekening van het saldo,
volgens dezen brief groot voor het geheel f 10000.- Bij dit schrijven deelt de Heer Hollman
mede dat hij wegens verschillende omstandigheden op het oogenblik niet in staat is het
geheele bedrag aan te zuiveren doch dat hij het alsnog verschuldigde op 1 Augustus
aanstaande zal vereffenen. Ten einde goed te weten hoe in deze aangelegenheid verder te
handelen wordt staande de vergadering advies in gewonnen van Mr. Cranenburg, Advocaat
te Nijmegen.
Deze raad aan zich in verbinding te stellen met een rechtskundige te Maastricht en den Heer
Hollman langs gerechtelijken weg te doen sommeren tot het afgeven van de onder zijne
berusting zijnde bescheiden betrekking hebbende op de bedevaarten alsmede tot het doen
van rekening en veranrwoording over het gehouden beheer. Wordt goedgevonden deze
zaak in handen te geven van Mr. Quadvlieg, Advocaat te Maastricht.’
25 juni 1913
‘Verder deelt de Voorzitter mede dat de zaak Hollman in handen is van Advocaat Quadvlieg
en dezen de zaak heeft aanhangig gemaakt bij de Rechtbank te Maastricht na vooraf den
Heer Hollman de gelegenheid te hebben geboden alsnog rekening en verantwoording te
doen. Voor het door de Heer Hollman alsnog te storten bedrag heeft hij eene
schuldbekentenis aan den ZeerEerw. Heer Voorzitter ingezonden. Verder werd hierover
niets meer vernomen.’
25 november 1913
‘Vervolgens ontvangt de vergadering de meededeling dat de Ontvangsten voor de laatste
bedevaart hebben bedragen f 72611,50 en de Uitgaven f 64940.34 zoodat er een batig slot
aanwezig is van f 7671.16. [dit betreft dan de Lourdesbedevaart van 23 tot 31 juli met 1331
deelnemers waaronder 244 zieken]

Op welke manier dit saldo zal belegd worden alsook voor het vervolg der inkomende
reisgelden zal in eene volgende zitting worden besloten.’
16 december 1913
‘Hierna deelt de Heer Diepenbrock mede dat volgens de door AEd. overgelegde boeken het
saldo van het Ziekenfonds bedraagt f 3451.18. Wordt goedgevonden dat deze rekeningen in
het vervolg jaarlijks na afloop der bedevaart zullen worden nagezien door drie leden van het
Comité. Als zoodanig worden benoemd de Heeren Pastoor Mutsaers, Ern. Laane en Jhr.
Ruijs de Beerenbrouck.
In verband hiermede wordt besloten dat van het saldo Ziekenfonds de Directeur f 1000.- zal
in kas houden en het overige bedrag met het saldo der bedevaart zal worden belegd in
soliede effecten. Met de plaatsing dezer gelden zal de Heer Laane zich welwillend – en
zonder kosten voor de Vereeniging – belasten.
De gekochtte effecten en verdere eigendommen van de Vereeniging zullen bewaard worden
in den brandkast en ten huize van den Voorzitter. De in het vervolg inkomende reisgelden
van pelgrims zullen niet meer als gewoonlijk bij een bankier doch op prolongatie uitgezet
worden.
Vervolgens wordt besproken den datum waarop van dit jaar de bedevaart zal plaats hebben.
Met het oog op het te Lourdes te houden Eucharistisch Congres wordt goedgevonden de
pelgrimsreis te doen plaats hebben van 21 tot 29 Juli ofwel van 28 Juli tot 4 Augustus
aanstaande. De Heer Steinweg zal infomeeren of alsdan het noodige materiaal beschikbaar is.
Op eene vraag van den Heer Steinweg of het niet wenschelijk is het tarief voor de 2e en 3e
klas pelgrims eenigzins te verhoogen vermeent de vergadering dat men hiertoe niet moet
overgaan.’
3 februari 1914
‘Hierna deelt de Secretaris mede dat op 4 Januari jl. van den Heer Diepenbrock is ontvangen
uit het saldo der bijdragen voor de zieken een bedrag van f 2000.- Ingevolge het besluit van
de voorgaande vergadering zijn deze gelden op 9 Januari jl met het saldo der jaarrekening
over 1913 door den Heer Laane in effecten belegd ter waarde van f 8303.20. Deze effecten
zijn gedeponeerd in den brandkast ten huize van den ZeerEerw. Heer Voorzitter en bestaan
uit:
frcs 5000.
4½%
Chemin de fer Secand.
f 2270.95
,, 1000.
4½%
Semarang Cheribon
,, 1008.80
,, 2000.
5%
Ned.Canadeesche Hypthkb. ,, 2000.75
,, 1000.
4½%
Kath. Onderw. Rotterdam ,, 991.90
,, 2000.
4½%
Pandbr. Zuid. Hypthkb.
,, 2030.80
Verder worden door Heeren Bestuurders de noodige stukken geteekend tot wijziging der
Statuten van de Vereeniging zooals deze in de laatste zitting zijn aangenomen.
21 december 1915
‘Vervolgens wordt voorlezing gedaan van de Rekening van Ontvangsten en Uitgaven over het
laatste jaar. De Ontvangsten hebben bedragen
f 45590.64
en de Uitgaven
,, 35455.91
zoodat er een batig saldo is van
f 10134.73
[Dit moet dan tevens de afrekening van de bedevaart van 1914 zijn.]
Van dit saldo is rentegevend uitgezet f 7835.68 bij de bankiers Haffmans en Steegh en
f 2290.05 bij de Venloosche bank beiden te Venlo. Bovendien heeft de Vereeniging nog aan
effecten die berusten ten huize van den HoogEerw. Heer Voorzitter een bedrag nominaal
groot f 8000.- Met betrekking tot dit saldo deelt de Voorzitter mede dat hij in zijne Parochie
noodzakelijk eene vierde bijzondere Jongensschool moet bouwen en daarvoor kapitaal

zoekt. Aangezien ZEW vermeent dat dit voor de Vereeniging eene goede geldbelegging was
durft hij aan de Heeren voor te stellen voor dit doel een kapitaal van f 15000.- aan de
Parochie van Sint Martinus te Venlo tegen een matige rente te leenen.
Na ampele bespreking wordt dit voorstel goedgekeurd en de rente vastgesteld op vier
procent ´s jaars. Verder werd geruimen tijd besproken de laatste gedenkwaardige reis naar
Lourdes en wordt medegedeeld dat de firma Huis Cook te Brussel na herhaaldelijk aanvraag
om afrekening niets meer van zich heeft laten hooren.
Op rekening der kosten is aan genoemde firma betaald een bedrag van frcs 50000.- volgens
de meening van den Heer Steinweg zal aldaar niet veel meer te betalen zijn. Tenslotte wordt
besloten zoodra den vrede inkomt eene bedevaart te organiseeren en deze te combineeren
met eene pelgrimsreis naar Rome.’
14 februari 1921
‘Hierna doet de Secretaris mededeeling van het bezit der Vereeniging. Dit bestaat uit eene
schuldvordering ten laste van het Kerkbestuur van Sint Martinus te Venlo groot f 15000.b f 6000.- 4½ prcts leening Nederland 1916, c f 1000.- leening Nederland 1918 5% en d aan
Kasgelden f 857.61 benevens frcs 5000.- obl. Chemin de fer Secand.’
19 december 1921
‘Hierna wordt voorlezing gedaan van de jaarrekening over 1921.[Dit betreft dan de bedevaart
van 19 tot 27 juli met 650 deelnemers waarvan 83 zieken.]
De Ontvangsten hebben bedragen
f 59333.90
de Uitgaven
f 56047.49
zoodat er een overschot is van
f 3286.41
De Heer Steinweg zal met den Secretaris de jaarrekening nazien.
Vervolgens doet de Heer Diepenbrock voorlezing van de Ontvangsten en Uitgaven der
Vereeniging O.L.Vrouw van Zeven Smarten. Deze rekening sluitende met een batig saldo van
f 3300.- zal door den Hoog Eerw. Heer Vice-Voorzitter met den Heer Diepenbrock worden
nagezien. De Secretaris merkt op dat in de rekening der Bedevaarten begrepen is een bedrag
van f 2008.15 aan Coock nog te betalen over de bedevaart van 1914, een bedrag van
f 1037.60 niet betaald voor pasvisums en een buitengewoon hoog bedrag aan kosten
ontstaan door de passen misère en dure reis- en vergaderkosten.’

19 oktober 1922
‘Vervolgens komt ter tafel de rekening van Ontvangsten en Uitgaven der laatste
Bedevaartreis [welke 28e Lourdesbedevaart plaats vond van 13 tot 21 juni met rond de 500
pelgrims waarvan ongeveer 100 zieken] naar Lourdes die post voor post worden voorgelezen.
De Ontvangsten hebben bedragen f 42406.78 en de Uitgaven 30275.19 zoodat er een
overschot is van f 12131.59. Hierin is echter begrepen een bedrag van f 3648.65 door de
Ziekenverpleging aan reiskosten alsnog te voldoen. Door het sterven van den Heer Legrelle
is de betaling dezer kosten vertraagd. Het buitengewoon gunstig saldo vindt mede zijn
oorzaak hierin dat aan courswinst op francs ongeveer f 5000.- te boeken is terwijl op het
laatste oogenblik voor het vertrek door de spoorwegmaatschappij nog eene reductie op de
biljetten werd verleend.
In verband met het voorgaande wordt besloten van de beschikbare middelen bedragende op
heden f 16457.16 een gedeelte te besteden tot aankoop van f 12000,- obligatie’s 4½pct.
Gemeente Rotterdam 1914-1915 zijnde fondsen die kennelijk vlug uitloten.’

12 december 1922
‘Vervolgens doet de Hoog Eerw. Heer Voorzitter mededeeling over den financieelen
toestand van de Vereeniging van O.L.Vrouw van Zeven Smarten. Breedvoerig wordt deze
aangelegenheid besproken waarna met algemeene stemmen besloten wordt den Heer
Diepenbrock algeheel décharge te verleenen.
Verder wordt goedgevonden: 1e. dat Mej. Diepenbrock als Secretaresse der Vereeniging zal
blijven werkzaam zijn waarvoor zij op eene jaarlijkschen vergoeding van f 200.- á f 300.- zal
kunnen rekenen;’
‘4e. dat de Heer Ridder de Van der Schueren, penningmeester der Vereeniging van O.L.Vr. van
Zeven Smarten de rekening van Ontvangsten en Uitgaven der Vereeniging geheel afzonderlijk
zal houden en jaarlijks van zijn beheer na afloop van iedere bedevaart verantwoording zal doen
aan het Comité, het eventueel overschot zal in den kas van de V.N.B. worden gestort en op
een afzonderlijken post worden geboekt terwijl het eventueel tekort na goedkeuring door het
Comité uit de fondsen van de V.N.B. zal worden bijbetaald;’
‘Verder werden alsnog de volgende besluiten genomen:
1e. dat de effecten en andere waarde papieren der Vereeniging thans in bewaring bij den
Heer Deken Bauduin aan Msgr. Mutsars zullen worden ter hand gesteld en deze zal in
bewaring nemen; [ in de marge staat: Safe ’s Bosch] 2e. dat deze waarden jaarlijks eenmaal
door het Comité zullen worden nagezien; 3e. dat ten postkantore te Venlo een gironummer
zal worden aangevraagd ten name der Vereeniging waarop alle gelden kunnen worden
gestort.
Wanneer er betalingen tenbehoeve der Vereeniging te doen zijn kan de administrateur
aldaar geld opnemen tot f 200.- met zijne handteekening alleen doch boven dit bedrag zal de
handteekening van den Heer Windhausen mede worden vereischt.’
7 augustus 1923
‘Vervolgens wordt voorlezing gedaan van de Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van de
reis Rome. [Deze vond plaats van 4 tot 25 mei met 49 deelnemers.] De Ontvangsten hebben
bedragen f 29970.88 de Uitgaven f 31733.56 derhalve een nadelig saldo van f 1762.68.
De Heer Steinweg deelt mede dat de Heer Looijmans en ZijnEdele deze rekening met de
boeken en bijbehoorende bescheiden hebben nagezien en accoord bevonden waarna
besloten wordt tot goedkeuring. De Voorzitter vermeent een woord van dank in deze niet
te mogen onthouden aan de Heeren Looijmans en Steinweg voor de goede voorbereiding
der reis alsmede voor de vele werkzaamheden ook nog gedurende de reis verricht. Op
voorstel van den Voorzitter wordt goedgevonden den Administrateur voor deze
buitengewone reis en buitengewone werkzaamheden eene vergoeding van f 200.- toe te
kennen.’
18 januari 1924
‘Vervolgens wordt voorlezing gedaan van de rekening en verantwoording (Financieel verslag
over 1923) opgemaakt door den Administrateur waarvan de eindsommen bedragen:
1e. de jaarrekening der Vereeniging in Ontvangst
f 7189.35
in Uitgaaf
85.90
voordelig saldo
f 7103.45
2e. de rekening der reis Rome in Ontvangst
f 29970.88
in Uitgaaf
31733.56
nadelig saldo
f 1762.68
en 3e. reis Lourdes in Ontvangst
f 77689.69

in Uitgaaf
66652.79
voordelig saldo
f 11126.90
zoodat het eindresultaat is: Ontvangst
f 114849.92
Uitgaaf
98382.25
voordelig saldo in kas
f 16467.67
De Heer Steinweg geeft eenige redenen op waardoor dit jaar zoo’n aanzienlijk saldo is
ontstaan en deelt verder mee dat ZEd. de diverse rekeningen van den Administrateur met
de pelgrimsboeken voor de ontvangsten en de bewijsstukken voor de uitgaven heeft
nagezien en geheel in orde heeft bevonden waarom hij aan de Vergadering kan voorstellen
de rekeningen goed te keuren. Onder dankbetuiging aan den Administrateur voor zijn
beheer wordt deze goedkeuring verleend. Met betrekking tot het ruime overschot op de
reis Lourdes zal er voor het vervolg naar worden gestreefd de reiskosten voor de pelgrims
zoo voordelig mogelijk te berekenen.
Verder wordt goedgevonden dat door den Hoog Eerw. Heer Voorzitter van het aanwezige
kasgeld f 15000.- in solide effecten zal worden belegd.’
8 mei 1924
‘Hierna doet de Heer Steinweg verslag van het onderhoude door hem en den administrateur
gehad met den Heer de Van der Schueren Penningmeester der Ver. van Zeven Smarten
betreffende het door deze Vereeniging alsnog te betalen restant aan reiskosten van de zieken
over de laatste reis ten bedrage van f 3214.- Met de door den administrateur opgemaakte
nota die evengenoemd saldo aanwijst ging de Heer de Van der Schueren volkomen accoord.
Uit het Kasboek van den Heer de Van der Sch. bleek dat er in kas was een bedrag van f 702.en dat er door de Ver. voor dit jaar geen inkomsten meer te verwachten waren zoodat de
Ver. niet in staat is den achterstand aan te zuiveren. De Penningmeester verklaarde zich
bereid uit het aanwezige kasgeld aan het Comité af te dragen f 512.- zijnde de opbrengst van
den verkoop van pelgrimsboekjes. Na breedvoerige bespreking van dit onderwerp wordt op
voorstel van den Voorzitter goedgevonden aan de Ver. van Zeven Smarten een voorschot te
verleenen tenbedrage van den achterstand ad f 3214.Verder dat de Heer de Van der S. voor het vervolg niets meer te administreeren heeft dan
de vaste inkomsten als renten van kapitaal, contributie der leden, enz. maar dat alles wat de
ziekenafdeeling betreft zooals het ontvangen van reisgelden en giften voor zieken, enz. moet
geschieden door den Directeur der Ziekenafdeeling eveneens alle uitgaven zoowel te
Lourdes als elders ten behoeve der zieken noodzakelijk.’
18 juni 1925
‘10. Ter sprake wordt gebracht de regeling der schuldbekentenis van de R.K. Kerk te Venlo.
Nagegaan zal worden welk % momenteel daarvoor geldt
11. Besloten wordt de vrijgekomen f 5000.0 R’dam te beleggen in stukken Zuid Holl.
Hyp.bank 5% á 100%
12. Besproken wordt de organisatie der administratie, vooral in verband met de regeling der
postgirorekening, die op naam van den Administrateur staat. De Directeur zal met
degene
er over spreken en daarna een regeling voorstellen.’

18 augustus 1925
‘2. De Directeur deelt het resultaat der Rome-reis mede. [deze werd gehouden van 12 mei tot
2 juni met 639 deelnemers]
Voor Groep I tekort ± f 5000.= Voor Groep II een voordeelig saldo van ± f 5602.=
De regeling dezer tekorten zal door Voorzitter en Directeur met Pater Raaymakers
worden
besproken. Devergadering is van gevoelen, dat het totaal batig saldo ad f 602.= aan de
Missie Congrgaties moet worden afgedragen.
11. Besloten wordt f 1000 4½% R’dam uitgeloot, in ’t zelfde fonds te beleggen.’
16 maart 1926
‘Als nu komt het finantieel verslag der Vereeniging aan de orde. [dit betreft dan de in het vorige
verslag al genoemde Romereis en de 31e Lourdesbedevaart die van 15 tot 24 september 1925
plaats vond met 1470 deelnemers waarvan 124 zieken]
De rekening sluit in ontvangsten en uitgaven op respectievelijk in ontvangst
f 290260.41
in uitgaaf
,, 274752.60
met een batig saldo van
f
15507.81
Besloten wordt van dit batig saldo een bedrag van f 12000.- te beleggen in 4½% Nederland.
De kwestie der te beleggen gelden brengt een andere daarmee verwante ter sprake, nl. waar
en hoe zullen de bezittingen der Vereeniging worden bewaard? Na ampele bespreking,
wordt besloten de gelden te deponeeren te Delft in de safe eener Bank, terwijl de Heeren
Deken de Graaf en Jhr. van Nispen worden gemachtigd de sleutels en daarmede den toegang
tot de safe te hebben.
Daar tot heden de gelden in’s Bosch berusten, zullen uit égard voor Msgr. Mutsaers,
voorloopig de f 12000.- die nog belegd moeten worden in Delft worden gedeponeerd tot
tijd en wijle de gelden in Den Bosch aanwezig bij de firma Lentjes & Brossaert zullen worden
bijgevoegd.
Besloten wordt een inventaris op te maken der effecten en schuldbekentenissen.
Medegedeeld wordt, dat voortaan niet meer de administrateur de inkomende gelden op zijn
gironummer zal ontvangen, maar dat de Vereeniging een eigen giro nummer zal aanvragen,
waartoe de gemachtigden zullen zijn, Deken de Graaf en de Heer Steinweg.
De steeds drukker wordende werkzaamheden van den administrateur van V.N.B. billijken
naar ’t oordeel der vergadering allezinds een verhooging van diens salaris, hetwelk tot heden
f 600.- was.
Besloten werd den administrateur een jaarlijksche toelage van f 400.- te verleenen zoolang
de werkzaamheden dezen omvang houden en de finantieele toestand dit veroorlooft.
De vergoeding voor de correspondenten verleden jaar vastgesteld op een bedrag van f 3.per aangebrachten pelgrim tot een maximum van f 60.- blijft gehandhaafd.’
28 december 1926
‘2. De heer Steinweg brengt financieel verslag uit van
a. de bedevaart 1926. Niettegenstaande eenige hooge posten is het saldo ± 20.000.=
Besloten
wordt 10.000.= te beleggen.
b. De heer van Nispen brengt verslag uit over de ziekenverplegingskosten.
Aan Ziekengeld kwam binnen f 12.152.50. Aan giften f 3043.= De onkosten beliepen

f 18.608.58. Door den Penningmeester van Z.Sm. is f 3000.= belegd. Het tekort komt
voor
rekening van V.N.B.
De vergadering vindt het onjuist, dat dan gelden worden belegd.
De heer v. Nispen verzoekt deze zaak dit jaar te laten rusten. Voor een volgend jaar zal
hij
dan het ten onrechte belegde geld besteden tot dekking der kosten.’
‘4. De Effectenlijst wordt met de stukken gecontroleerd en in orde bevonden.’
‘6. De Heeren v. Wijnbergen, Deken v.d. Waarden en Steinweg worden aangewezen om de
afrekening te Venlo[bij Kamerbeek dus] te controleren.’
7 maart 1927
‘2. De Fin.Cie zal de controle binnenkort doen plaats hebben.
3. De Directeur deelt mede dat het totaal financieel resultaat over 1926 van V.N.B. is een
voordeelig saldo van f 21.369.33.’
4 januari 1928
‘7. Besloten wordt de inventaris der Effecten voorlopig in Delft te doen blijven onder beheer
van Jhr. v. Nispen. Aan dezen wordt opgedragen een uitgeloot stuk ad f 1000.= te
herbeleggen.
8. De heer Steinweg geeft een voorloopig overzicht der financieele uitkomsten over 1927.
Hij
begroot ’t voordelig saldo op f 5000.= ’t Nadelig Asissië saldo op f 1200.=
De Heer Jhr. v. Nispen deelt mede dat de Ziekeverpleging over 1927 quitte heeft
gewerkt,
afgezien van de revenuen van den Heer van der Schueren.’
28 februari 1928
‘De Heeren van Wynbergen en Deken van der Waarden brengen verslag uit over de
boekencontrôle. De administratie is keurig in orde. De door den Heer Steinweg
medegedeelde cyfers worden als juist aanvaard (ruimte open laten).
Onder dank wordt aan den administrateur décharge verleend.
Opgemerkt wordt dat de onderlinge verhouding van de drie kassen van de administratie in
Venlo van den Directeur der ziekenverpleging en van den Penningmeester der Zeven
Smarten, administratieve moeilykheden geven.
Ter vereenvoudiging wordt besloten dat alles wat ziekenverpleging en Zeven Smarten
betreft door de administratie uitsluiten met den Directeur der Ziekenverpleging zal worden
behandeld. Voorschotten van den Penningmeester der Zeven Smarten zullen derhalve door
den Directeur der Ziekenverpleging worden verstrekt.
Alle vryplaatsen en dergelyke zullen uitsluitend door hem met de adminstratie worden
verrekend. Hy zal een en ander namens het Comité aan den Penningmeester der Zeven
Smarten mededeelen.
Vervolgens wordt besloten de verrekening der pelgrimboekjes te centraliseeren.
De Heer van Nispen merkt nog op dat het exploitatieverlies op de ziekenverpleging over
1927 zuiver heeft bedragen F. 3000.-. Hieronder is de verleden jaar gevoteerde post tot
aanschaffing van nieuwe matrassen ad F. 1750.-. Het te kort dat ten laste van deze reis moet
worden gebracht is derhalve ± F. 1500.-.

Tegen een dergelyk tekort op de ziekenverpleging heeft de vergadering geenerlei bezwaar.
Ook niet voor het vervolg.’
2 juli 1928
‘6. De Heer van Wijnbergen deelt mede het financieel verslag der Lisieux-bedevaart.
Ontvangsten f 3940.- Uitgaven f 4174.= Nadeelig saldo f 234.
De Heer van Wijnbergen brengt een woord van hulde voor de buitengewone accurate
administratie van den Heer Kamerbeek.’ [deze eerste Lisieuxbedevaart vond plaats van 7
tot 11 mei 1928, met minstens 48 deelnemers]
22 oktober 1928
‘4 Het vermoedelijk overschot van de Bedevaart 1928 zal blijkens mededeeling van den
directeur bedragen ± f 13.000. Gevolg van de verlaging van de tarieven der Fransche
spoorwegen.’ [dit betreft de 34e Lourdesbedevaart van 31/7 en 1/8 tot 9 en 10 augustus met
1671 deelnemers waarvan 256 zieken]
14 november 1928
‘4. De heer van Nispen brengt ter sprake de verzorging der effecten. Wordt overgedragen
aan
den Voorzitter en Secretaris
5. De heer van Nispen geeft een overzicht van de Exploitatie der Ziekenverpleging over
1928.
Ten laste van V.N.B. komt f 3821.63½. De Directeur heeft besloten dat de prijs van
onderhoud en verblijf, die nu f 20.- is, lager is dan den kostprijs. Hij wilde daarom dit een
volgend jaar verhoogen tot f 35 .= Dit wordt echter alsnog aangehouden tot de volgende
vergadering.
Het tekort dat thans in de boeken staat van V.N.B. ten laste van de Zeven Smarten, zal
worden afgeschreven.’
11 september 1929
‘Steinweg: Lourdes erg goed gegaan.

1740 pelgrims
( ‘t meeste sinds
[Dit betreft de 35e Lourdesbedevaart van 22 en 23 juli tot 1 augustus met volgens dit verslag
1740 of 1940 deelnemers waaronder 279 zieken.]
Financieel resultaat nog niet bekend.
Doch gunstig vooruitzicht.
De Romerekening is over de privérekening Kamerbeek geloopen. Vandaar dat
nu de zaak moet worden uitgezocht.

Over 1929 is er geen jaarrekening bekend.
27 juni 1930
‘Op voorstel van den heer Ruys wordt er besloten een accountant voor het nazien van alle
boeken aan te stellen.-‘

5 november 1930
‘Op voorstel van het Dagelijks Bestuur wordt de finantieële afwikkeling der reizen met
Rotala Neerlandica goedgekeurd. [De 37e Lourdesbedevaart vond plaats van 15 tot 23 juli met
1520 deelnemers waaronder 287 zieken]
De Vereeniging heeft op billijkheidsgronden aan genoemd Reisbureau een vergoeding boven
het juridisch verschuldigde toegekend.’
‘De Voorzitter wordt gemachtigd f. 10.000.- aan effecten te verkoopen.’
Voor de jaarstukken 1931 tot en met 2017 zie archiefdozen 14 tot en met 17.
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