
 
Jaarverslag van de Stichting Herinneringslantaarn van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 
 
 
Inleiding. 
De Stichting Herinneringslantaarn is op 12 juni 2015 opgericht om de Herinneringslantaarn, als 
onderdeel van de verlichting van Onze Lieve Vrouwentoren 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 diegene die herdacht worden en plaatst de namen, met één of 
meerdere foto's op de website. Op een scherm onder in de Onze Lieve Vrouwetoren is deze website 
ook op een eenvoudige wijze in te zien. Via een touchscreen zijn alle namen op te zoeken. 
 
De Stichting. 
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 85526574. 
Als bestuurders staan per 30 juni 2017 ingeschreven: 
Hans Kattemölle; voorzitter 
Conny Meslier; penningmeester 
Lida Maas; secretaris. 
De Stichting beschikt over een ANBI status. 
De Stichting had op 30 juni 2017 een bankrekening bij de Handelsbanken te Amersfoort. 
 
Vergaderingen. 
Er werd in deze verslagperiode acht keer vergaderd. Tevens werd er telefonisch en per mail overleg 
gehouden. Van de vergaderingen werd verslag gemaakt. Tijdens de vergaderingen werden onder 
meer de volgende onderwerpen besproken: 
De penningmeester deed verslag van de stand van zaken financiën met betrekking tot inkomsten en 
uitgaven. 
Het scherm in Onze Lieve Vrouwentoren werd vervangen in samenwerking met de VVV te 
Amersfoort. Het is een groter scherm en het is door alle bezoekers makkelijk te gebruiken. 
Het bijhouden van Facebook en de website. 
Publiciteit; persberichten, aanwezigheid bij bijzondere gebeurtenissen. 
Voorbereiden van de jaarlijkse bijeenkomst voor allen die een lichtje hebben gedoneerd en hun 
betrekkingen. 
 
Promotie. 
Het bestuur is voltallig of apart naar verschillende bijeenkomsten geweest. We hebben uitleg 
gegeven in een kerk, zijn bij de jaarlijkse bijeenkomst van begrafenisondernemer Kisner en van der 
Waarde in de Joriskerk geweest. We hebben contact gehad met de torengidsen en met de Waterlijn. 
Ook hebben we een bezoek gebracht aan Hans Meijering van de Poort; een hele oude begraafplaats 
in Amersfoort. 
Er zijn door de bestuursleden op verschillende plekken in de stad flyers neergelegd. Er is twee keer 
een persbericht geplaatst in het Algemeen Dagblad, regio Amersfoort. 
De Rotary Club Young Ambition heeft een benefietactie gehouden en een mooi bedrag aan onze 
Stichting gedoneerd voor dekking van de kosten van het touchscreen op de begane grond van de 
Onze Lievevrouwetoren. Hierop zijn de namen van de overledenen zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Herdenkingsbijeenkomst. 
Op 22 oktober 2017 hebben we een prachtige bijeenkomst gehouden in de theaterzaal van De Lieve 
Vrouw. De zaal was goed bezet, er waren ongeveer 145 mensen. Er waren bijzondere gasten die 
mooie ontroerende muziek ten gehore brachten of prachtige verhalen vertelden. 
Voor de tweede keer trad de Utrechtse Studenten Cantorij op en brachten Gregoriaanse muziek. Zij 
zongen na afloop nog verder onder in de toren waar velen nog geruime tijd hebben staan luisteren. 
De stadsdichteres van Amersfoort, Nynke Geertsma las een column voor. 
Ook werden er weer ontroerende persoonlijke verhalen verteld door nabestaanden die een lichtje 
hebben gedoneerd voor een dierbare overledene. Door Alet van 't Eind over haar grootouders en  
Monic Rootinck over haar babyzusje 
Acteur Alfred van den Heuvel las het verhaal De Leeuw van Armando en eindigde met het 
prachtige gedicht van Jean Pierre Rawie, Sterfbed. 
We hebben alle namen voorgelezen van de dierbare overledenen waarvoor vanaf de oprichting een 
lichtje is gedoneerd. 
Remco Schotsman heeft mooie foto's gemaakt die ook op de website zijn geplaatst en we danken de 
programmaleiding en de technici van Theater De Lieve Vrouw voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
 
Herinnerden 
In dit verslagjaar mochten we 34 nieuwe aanmeldingen registreren.  
Op 30 juni 2017 waren er in totaal 94  herinnerden waarvoor een lichtje is gedoneerd. 
 
 



FINANCIEEL RESULTAAT 2016-2017 2015-2016

BATEN
Donaties lichtjes 3.500,00 5.700,00
Schenkingen 0,00 3.707,50
VVV verkopen 212,50 0,00

LASTEN
Bankkosten -30,00 -27,50
Kantoorartikelen -46,93 -57,00
Informatiescherm -2.500,00 -490,05
Kantoorartikelen en postzegel -83,10 -71,49
Website -96,80 -151,25
Website -82,33 -82,34
Publiciteit -100,00 -375,00
Publiciteit -150,00 -120,00
Herdenkingsbijeenkomst -425,00 0,00
Herdenkingsbijeenkomst -605,00 -199,28
Herdenkingsbijeenkomst -144,95 -70,79
Kantoorkosten -12,50 -2.439,36
Bankkosten (mollie) -0,90 -2,11
Informatiescherm -395,67

-960,68 5.321,33
 

BALANS 30-06-17 30-06-16

ACTIVA

Handelsbanken 4.360,65 7.761,19

Debiteuren 0,00 0,00

4.360,65 7.761,19

PASSIVA

Reserves 4.360,65 5.321,33

Crediteuren 0,00 2.439,86

4.360,65 7.761,19


