
Jaarverslag van de Stichting Herinneringslantaarn 1juli 2015 - 30 juni 2016 

Inleiding 
De Stichting Herinneringslantaarn is opgericht om de Herinneringslantaarn, als onderdeel van 
de verlichting van de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort, in stand te houden. Om deze 
dagelijks te doen ontsteken ter herinnering aan overledenen uit Amersfoort of elders. De 
Stichting houdt de registratie bij van diegenen die herdacht worden. Zoals statutair is 
vastgelegd doet de Stichting verslag van het jaar in de maand juli. Bij dit verslag wordt het 
financieel jaarverslag gevoegd. 

Oprichting 
Op 12 juni werd bij VBC notarissen te Amersfoort de akte van oprichting van de Stichting 
Herinneringslantaarn getekend door de drie bestuursleden van de opgerichte Stichting. 
In deze akte zijn de statuten van de Stichting opgenomen, waarin onder andere het doel, het 
vermogen, de bestuursbevoegdheden en bestuursbesluiten zijn opgenomen. 
Hierna is de rechtsvoorganger van de Stichting Herinneringslantaarn, de Stichting Stralend- 
middelpunt, opgeheven en is het batig saldo van die Stichting ook overgedragen aan de 
Stichting Herinneringslantaarn. 
De Stichting werd op dezelfde datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 
nummer: 855267574. Hierbij zijn als bestuurders ingeschreven: 
- Hans Kattemölle: voorzitter 
- Conny Meslier: penningmeester 
- Lida Maas: secretaris. 
Op de eerste bestuursvergadering werd onder meer besloten om een ANBI beschikking aan te 
vragen. De belastingdienst heeft op 9 december 2015 met terugwerkende kracht tot 12 juni 
2015 de beschikking afgegeven. 
Er is een bankrekening geopend bij de Handelsbanken, gevestigd te Amersfoort. Van de 
Stichting Stralend Middelpunt van Nederland werd het batig saldo bij opheffing van deze 
stichting overgedragen aan de Stichting Herinneringslantaarn. 
Conform de statuten is een beleidsplan opgesteld, waarin ook de voorgenomen acties zijn 
opgenomen. 

Vergaderingen 
Het bestuur kwam 15 keer in vergadering bijeen en had daarnaast nog regelmatig overleg met 
elkaar en met derden. Van de vergaderingen werd verslag gemaakt. Tijdens de vergaderingen 
zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken: 
- De werkwijze ten aanzien van nieuwe donateurs van een lichtje van nabestaanden die 
herdacht worden. Er is besloten dat deze donateurs een bedankbrief krijgen en een certificaat 
met de naam, geboorte- en sterfdatum van de overledene. 
- Stand van zaken financiën: de penningmeester deed op iedere vergadering verslag van de 
inkomsten en uitgaven. 
- De website: er is gezocht naar een goede betaalbare websitebouwer die onze website ook 
kan onderhouden. Aan het eind van dit verslagjaar is de nieuwe website operationeel en 
functioneert grotendeels zoals gewenst. 

Promotie 
De bestuursleden hebben gezamenlijk en afzonderlijk de Stichting onder de aandacht 
gebracht. 
Het voltallige bestuur was op de herdenkingsbijeenkomst van begrafenisondernemer Kisner 
en van der Waarde in de Joriskerk. 



De secretaris was op de jaarlijkse bijeenkomst van Monuta. 
De Young Masters van de Rabobank kregen een rondleiding in de Lieve Vrouwetoren met 
uitleg over de Stichting Herinneringslantaarn; zij doneerden €500 aan de Stichting. 
Rouwadvertenties van overledenen uit Amersfoort worden bewaard en een brief en een flyer 
worden na enkele maanden op het correspondentieadres toegestuurd. 
In talloze openbare gelegenheden en andere punten in de stad Amersfoort waar veel bezoekers 
komen, zijn flyers neergelegd.  
De voorzitter en secretaris hebben een interview gegeven aan de Omroepvereniging de 
Golfbreker, die in Amersfoort en omgeving radioprogramma's verzorgt. 
Op de winterborrel van de Maatschappij hield de voorzitter een pitch waarin hij de aandacht 
vestigde op de Stichting Herinneringslantaarn. 

Allerzielen 
Op 1 november 2015 hebben zijn alle nabestaanden uitgenodigd om in de Lieve Vrouwetoren 
een herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Het werd een zeer geslaagde bijeenkomst waaraan 
ongeveer 80 mensen deelnamen. Burgemeester Bolsius was ook aanwezig.  
Leden van de Utrechtse Studenten Cantorij openden de bijeenkomst met Gregoriaanse 
gezang. Hierna heette de voorzitter iedereen welkom. De stadsdichteres Nynke Geertsma las 
een gedicht voor. Twee leden van het Amersfoorts Jeugd Orkest brachten klassieke muziek 
ten gehore. Mevrouw van Vliet hield een toespraak waarbij ze troostrijke woorden sprak. In 
horecagelegenheid De Vier Broers aan het Lieve Vrouwekerkhof vond een nazit plaats. 
Bijzonder was te vernemen dat een familie die verspreid over het land woont, deze 
gelegenheid als jaarlijks gezamenlijke herdenkingsbijeenkomst wil gaan gebruiken. 
 
Herinnerden 
Bij het begin van dit verslagjaar waren er 18 herinnerden en op 1 juli 2016 60 herinnerden. 

 
 



RESULTATENREKENING 2015/2016 
  
BATEN  
Donaties lichtjes 5.700,00 
Schenkingen 3.707,50 
VVV verkopen 0,00 
  
LASTEN  
Bankkosten -27,50 
KVK inschrijving -57,00 
Flyers en visitekaartjes -490,05 
Kantoorartikelen -71,49 
Foto voor flyer -151,25 
Website -82,34 
Ontwerp logo -375,00 
Onkostenvergoedingen optredens -120,00 
20% website, werd gecrediteerd 0,00 
Kantoorartikelen en postzegels -199,28 
Verhuur stoelen in OLVtoren -70,79 
Website -2.439,36 
Incassokosten -2,11 
  
RESULTAAT 5.321,33 
 
 
 
BALANSREKENING    
    
 30-6-2016  30-6-2015 
ACTIVA    
Handelsbanken 7.761,19  0,00 
Debiteuren 0,00  0,00 
 7.761,19  0,00 
    
PASSIVA    
Reserves 5.321,33  0,00 
Crediteuren 2.439,86  0,00 
 7.761,19  0,00 
 


