
Jaarverslag van de Stichting Herinneringslantaarn 1 juli 2019 tot 1 juli 2020  
 
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 RSIN nummer 855267574. De Stichting beschikt over een ANBI-status. 
Vanaf 1 december 2017 heeft de Stichting een bankrekening bij de ING te Amersfoort.  
In het verslagjaar is de functie van penningmeester door Didi van der Hoeven overgenomen 
van Conny Meslier. Conny Meslier blijft als algemeen bestuurslid deel uitmaken van het 
bestuur. 
 
Als bestuurders staan per 1 juli 2020 ingeschreven:  
- Hans Kattemölle; voorzitter 
- Didi van der Hoeven; penningmeester 
- Walter Gerritsen; secretaris  
- Conny Meslier, algemeen bestuurslid 
 
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  
In het verslagjaar werd de stichting weer onder de aandacht gebracht van de lokale 
uitvaartondernemingen. 
 
Herinneringsbijeenkomst  
De jaarlijkse Herinneringsbijeenkomst werd op 10 november 2019 gehouden in de 
theaterzaal van Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Ongeveer 110 stoelen werden 
ingenomen, hetgeen net zoals in 2018 minder dan de verwachting was. Opvallend was het 



hoge percentage ‘no shows’. Dit fenomeen zal aandachtspunt zijn bij de voorbereiding van 
de volgende bijeenkomst. 
Het programma werd artistiek inhoud gegeven door optredens van dwarsfluitiste Eleonora 
Pameijer en stadsdichter Jacques de Waart met Eline de Boer. De inleiding werd verzorgd 
door loco-burgemeester Willem Jan Stegeman en Matthijs van der Waarde sprak over 
herdenken. Rudo de Raaff en Didi van der Hoeven vertelden persoonlijke verhalen over hun 
dierbaren. De bestuursleden noemden de namen op van alle in de Herinneringslantaarn 
opgenomen dierbaren. 
 
Herinnerden  
Op 1juli 2020 waren er 197 overleden dierbaren in de Herinneringslantaarn opgenomen. Dat 
betekent, dat er in het boekjaar een toename is van 32 overleden dierbaren. 
  



FINANCIEEL RESULTAAT 2019/2020 2018/2019

BATEN
Donaties lichtjes 3.200,00 3.800,00
Schenkingen 0,00 850,00
VVV 0,00 0,00

LASTEN
Bankkosten -164,65 -139,96
Herdenkingsbijeenkomst -2.125,77 -1.950,76
Bestuurskosten -351,16 -207,23
Website -471,11 -433,48

87,31 1.918,57
 

BALANS 30-6-2020 30-6-2019

ACTIVA

ING 8548,99 9260,28

Debiteuren 0,00 0,00

8548,99 9260,28

PASSIVA

Reserves 8548,99 8461,68

Crediteuren 0,00 798,6

8548,99 9260,28

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


