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De Stichting Dracula in Margraten beschikt over een reservepot 

waar ze al decennia niet aankan.  

 
Dat is het gevolg van een bestuurlijke ingreep in de jaren tachtig. Het geld 

kwam in die tijd met kruiwagens binnen, maar werd tegelijkertijd door 
toenmalige bestuursleden over de balk gesmeten, schrijft het huidige 

bestuur in een zwartboek over de uitzetting van de stichting uit 
jongerenhonk Camion aan de Hoenderstraat. Het bestuur baseert zich op 

oude verslagen van bestuursvergaderingen. 'De reserves verdwenen als 
sneeuw voor de zon.' 35 jaar geleden kwam het tot een ruzie tussen de 

oudere bestuursleden, onder wie penningmeester Sjef Conjarts, en de jonge 
garde, onder wie huidig wethouder Jo Bisscheroux (PvdA). Conjarts regelde 

dat een beheersstichting zich ging ontfermen over de geldpot, die volgens 
het huidige bestuur gevuld was met zo'n 200.000 gulden, omgerekend naar 

de waarde van nu 166.000 euro exclusief spaarrente. Met het vertrek van 
de penningmeester verloor de stichting het beheer over het geld, blijkt uit 

een rapport van de Stichting Welzijn Educatie Heuvelland dat in het 

zwartboek is opgenomen.   
In de originele statuten stond dat al tijd een bestuurslid van Dracula zitting 

heeft in het bestuur van de beheersstichting. Na het vertrek van Conjarts 
is dit door hem veranderd in oud-bestuurslid. Het bestuur, niet langer 

vertegenwoordigd in de beheersstichting, wist van niks.  
"In de jaren negentig wilde Dracula het pand verbouwen. Het bestuur  

meende dat te financieren uit de reservepot, maar ontdekte toen dat ze niet 
aan het geld kon", zegt bestuurslid Ralph Willems.  

Het bestuur van Dracula heeft geen enkel zicht op wat er met het geld 
gebeurt. Conjarts (80), aanjager van het jongerenwerk in de jaren zestig 

en oprichter van de judoclub, stopt verenigingen uit het dorp jaarlijks geld 
toe uit de pot. Vorig jaar kregen acht verenigingen ieder vijfhonderd euro, 

vertelt hij. Conjarts zegt dat hij het geld beheert met twee leden van de 
jongerensociëteit. “We kunnen nog een handjevol jaren vooruit.'' Willems 

juicht de actie van Conjarts van destijds toe. ,,Anders was het geld allang 

op geweest." De oud-penningmeester, die liever geen publiciteit wil over de 
kwestie, zegt hierover: ,,De jonge generatie kon niet met geld omgaan. 

Bisscheroux wilde geen beheersstichting. Hij wilde een advocaat op mijn 
dak sturen. Dat varkentje heb ik toen snel even gewassen."  

De wethouder bevestigt alleen dat er een conflict is geweest. We praten 
over 35 jaar geleden. Daar wil ik het niet meer over hebben.'' 


