
 
 
Activiteitenverslag stichting Behoud Sint-Pieter Oirschot (2006 - 2017) 
n.b. alle activiteiten zijn gesponsord door bedrijven en instellingen. De stichting Behoud Sint-Pieter 
Oirschot heeft geen onkosten gemaakt, m.u.v. kosten voor drukwerk, hosting website en postzegels. 
 
Donateurswerving (2006-2017) 
- Folder 2006 en 2015 (in verband met nieuwe koers na de restauratie en overlijden penningmeester) 
- Mailing huis-aan-huis in Oirschot  
- Informatiestands tijdens evenementen zoals concerten Stabat Mater en Koninginnedag  
- Persberichten en artikelen lokale huis-aan-huisbladen 
- Website www.sintpieteroirschot.nl en twitter @odulfke 
- Verzoeken naar subsidiënten, fondsen en sponsoren voor financiële bijdrage of donateursschap 
- Folders bij notariskantoor met persoonlijke uitleg over doelstelling stichting aan de notarissen (2015) 
 
Acties samen met verenigingen en organisaties (2006-2017) 
- Kerstconcerten (4x), Lunchconcert, Aspergediner, Bridgedrive en Golfdagen (2x) i.s.m. serviceclubs 
- Kunst- en rariteitenveilingen (7x) i.s.m. Sositeit Treface, KBO Oirschot, Sint-Joris Gilde, OldTimers 

Oirschot, KVO Oirschot, kunstenaar marlies Vonk, kunstenaar R. van Leeuwen 
- Culturele benefietavond, inclusief diner  
- TAALentenshow i.s.m. Lionsclub Best Oirschot  
- Kunstexpositie en high tea i.s.m. stichting Oirschot in Beeld  
- Koninginnedagevenementen (2x) i.s.m. Gilde Sint Sebastiaan  
- Speurtocht in de kerk tijdens Zomeravonden en Open Monumentendag (2015 en 2016) 
 
Organisatie Lichtshow kerk en Pieterdag-1 in 2008 
Doel bewustwording van het behoud van de Sint-Pieter Oirschot en werving donateurs. Geheel 
gesponsord. 
 
Organisatie Leienactie in 2010 
Voor € 15 kon men een lei signeren en daarmee de stichting steunen. De leien zijn op het dak van de 
kerk gelegd. In totaal werden er 1000 leien geadopteerd. 
 
Verkoop beeldjes ‘Oirschot Omarmt’ in 2010 
In totaal zijn er 7 bronzen beeldjes van 250 euro en 100 kunststof beeldjes van 27,50 euro verkocht. 
Ontwerp van kunstenaar Hans Grootswagers. 
 
Organisatie actie Pieterdag-2 op 11 september 2010 van 12.00 tot 24.00 uur 
- Dienstenveiling met 12 uur lang culturele optredens in pastorietuin 
- Verkoop beeldjes, signeren leien, hapjes en drankjes voor het goede doel 
 
Uitgave boek ‘Monument in het blauw’, oplage 1700 stuks, in 2012 
- Geschiedenis van de Sint-Pieterskerk Oirschot 
- Architectuur en bouwzaken 
- Interieur en culturele schatten 
 
Organisatie concert Canto Ostinato door Rondane Kwartet op 11 maart 2017 



- Doel: donateurswerving en fondsenwerving 
- Totaal 200 bezoekers  
- Batig saldo 1748,49 euro (zie jaarcijfers 2017; een deel van de inkomsten van kaartverkoop en 

fondsen De Mug is al in 2016 binnengekomen). 
 
 
 
 
 
 
 


