
Jaarverslag van de Stichting Herinneringslantaarn 1 juli 2018 tot 1 juli 2019  
 
Inleiding  
De Stichting Herinneringslantaarn is opgericht om de Herinneringslantaarn, als onderdeel 
van de verlichting van 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 en plaatst de namen 
met een of meerdere foto’s op de website eventueel aangevuld met een aangeleverde 
persoonlijke tekst. Op een scherm onder in de toren van de Onze Lieve Vrouwetoren is deze 
website ook op een eenvoudige wijze in te zien en worden op de sterfdag de foto’s van de 
dierbare(n) en eventuele tekst getoond. 
 
De Stichting  
De Stichting is opgericht op 12 juni 2015 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 63510227. De Stichting beschikt over een ANBI-status met RSIN nummer 
855267574. Vanaf 1 december 2017 heeft de Stichting een bankrekening bij de ING te 
Amersfoort, IBAN NL18INGB0008057195. 
 
Als bestuurders staan per 1 juli 2019 ingeschreven:  
- Hans Kattemölle; voorzitter 
- Conny Meslier; penningmeester 
- Walter Gerritsen; secretaris  
 
Vergaderingen  
Er werd in dit verslagjaar 6 keer vergaderd. Van alle vergaderingen werd een verslag 
gemaakt. De penningmeester deed iedere vergadering verslag van de financiële stand van 
zaken. Daarnaast werd de Jaarrekening gepresenteerd en door het Bestuur vastgesteld. 
 
Financiën 
De stichting houdt een voldoende batig saldo in stand voor onderhoud en toekomstige 
vervanging van: 
- touchscreen €2.000  
- armaturen    €5.000   
- software       €2.500                                                                                                                                                                                                           
 
Promotie  
Het briefpapier werd vernieuwd i.v.m. het nieuwe vestigingsadres van de stichting. 
In de media waren de volgende berichten gewijd aan de Herinneringslantaarn:   

- 25 september 2018, AD/Amersfoort: artikel t.g.v. 4de herinneringsbijeenkomst en 
herinneringslantaarn voor Armando, Traarbach en Loes van Overeem, eveneens 
gepubliceerd op www.indebuurt.nl. 

- 10 oktober 2018, Stad Amersfoort: Interview stichtingsbestuur i.v.m. de 4e 
Herinnerings-bijeenkomst op 14 oktober 2018, 

- 14 november 2018, Stad Amersfoort: Uitreiking van een cheque ter waarde van 
€1.000 door ‘Monuta helpt’ aan de voorzitter van de stichting. 

 



Bij verschillende gelegenheden, waaronder de door de gemeente Amersfoort 
georganiseerde bijeenkomsten ‘Amersfoort … aangenaam’, heeft de Stichting haar 
doelstelling onder de aandacht van de aanwezigen kunnen brengen.  
De stichting Herinneringslantaarn heeft een eenmalige schenking van €250 gedaan aan de 
stichting Herdenkingsstenen, waarvan de doelstelling geheel in lijn ligt met die van 
Herinneringslantaarn. 
 
Herinneringsbijeenkomst  
De jaarlijkse Herinneringsbijeenkomst werd op 14 oktober 2018 gehouden in de theaterzaal 
van Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Ongeveer 110 stoelen werden ingenomen, 
hetgeen minder dan de verwachting was. Dit werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 
een e-mail verzendprobleem en zal een aandachtspunt zijn bij de voorbereiding van de 
volgende bijeenkomst. 
Het programma werd artistiek inhoud gegeven door optredens van het Kamerkoor Capella 
Barbireau, stadsdichter Eva Vleeskruyer en singer/songwriter Roos Blufpand. Daarnaast 
waren er verhalen over de Amersfoortse schilder Johan Traarbach (Wichard Maassen), de 
heldin van Kamp Amersfoort Loes van Overeem en schilder Armando (Willemien 
Meershoek). De bestuursleden noemden de namen op van alle in de Herinneringslantaarn 
opgenomen dierbaren. 
 
Herinnerden  
Op 1 juli 2019 waren er 165 overleden dierbaren in de Herinneringslantaarn opgenomen. 
Dat betekent, dat er in het boekjaar een toename is van 38 overleden dierbaren. 
  



FINANCIEEL RESULTAAT 2018/2019 2017/2018

BATEN
Donaties lichtjes 3.800,00 3.100,00
Schenkingen 850,00 * 55,00
VVV 0,00 1.500,00

LASTEN
Bankkosten -139,96 -72,52
Herdenkingsbijeenkomst -1.950,76 -1.612,10
Bestuurskosten -207,23 -596,44
Website -433,48 -191,48
Informatiescherm

1.918,57 2.182,46

BALANS 30-06-19 30-06-18

ACTIVA

ING 9.260,28 6.543,11

Debiteuren 0,00 0,00

9.260,28 6.543,11

PASSIVA

Reserves 8.461,68 6.543,11

Crediteuren 798,60 0,00

9.260,28 6.543,11

* Saldo van ontvangen schenkingen Monuta € 1000 en particulier € 100 
   met donatie van € 250 aan St. Herdenkingsstenen Amersfoort.


