
Beleid Stichting Herinneringslantaarn 

Datum: update juni 2021 

 

A. Doelstelling stichting (art 2. Statuten) 

1. De stichting heeft ten doel: 
a. de realisatie en instandhouding van de Herinneringslantaarn als onderdeel van de 

verlichting van de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort; 
b. deze lantaarn dagelijks te (doen) ontsteken ter herinnering aan overledenen uit 

Amersfoort of elders; 
c. de registratie van diegenen die herdacht worden; 

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het ’s avonds en ’s nachts van binnenuit verlichten van de lantaarn; 
b. het registreren van diegenen die middels de Herinneringslantaarn herdacht worden 

op de website van de stichting, welke website op een scherm op de begane grond 
van de Onze Lieve Vrouwetoren getoond wordt. 
 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan 
commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter 
bevordering van het doel van de stichting. 

 

B. Vrijwilligersregeling 

- bestuursleden hebben een specifieke functie toebedeeld gekregen en zijn ingeschreven 
bij de KvK. 

- er is geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 

C. Vergoeding onkosten 

- werkelijk gemaakte kosten i.k.v. de uitoefening van de functie worden op basis van 
bewijsstukken vergoed 

 

D. Jaarlijkse activiteit met filosofische of kunstzinnige grondslag in het najaar van enig jaar 

- jaarlijkse Herinneringsbijeenkomst in theater De Lieve Vrouw 

 

E. Werkzaamheden 

- ‘werven’ van overleden dierbaren via flyers, aanwezigheid op diverse gerelateerde 
bijeenkomsten en publiciteit in de pers 



- uitvaartverzorgers worden voorzien van flyers om de Herinneringslantaarn onder de 
aandacht van nabestaanden te brengen 

- geld werven (schenkingen, legaten, donaties van €100 bij registraties van overleden 
dierbaren met bewijs van inschrijving) ter dekking van kosten 

- dagelijks beheer van de website en toezicht op het functioneren van het touchscreen in 
de hal van de OLV-toren 

- bijhouden van de Facebookpagina 
- opstellen en goedkeuren Jaarrekening binnen 3 maanden na afloop van enig boekjaar 

van 1 juli tot 1 juli. Deze jaarrekening wordt vervolgens op de website geplaatst 
- minimaal 4 keer per jaar vergaderen, waarbij 1 maal een toehoorder namens gemeente 

is uitgenodigd 
- nieuwsbrieven worden niet noodzakelijk of gewenst geacht 
- voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse Herinneringsbijeenkomst, die gratis 

toegankelijk is voor nabestaanden. Sinds 2020 kan deze bijeenkomst ook thuis worden 
bijgewoond door streaming van de bijeenkomst. 

 

F. Wat in 2021-2022? 

- Er wordt geen beperking op het aantal te herdenken dierbaren gelegd 
- De Herinneringsbijeenkomst wordt in najaar 2021 voor de 7e maal gehouden 
- Door de goede ervaringen met streaming van de 6e bijeenkomst is besloten alle 

toekomstige Herinneringsbijeenkomsten te streamen. Nabestaanden kunnen de 
bijeenkomst dan via internet in huiselijke kring bijwonen  

- Vrienden van de Herinneringslantaarn. In het boekjaar 2020-2021 werd een operationeel 
verlies geleden. Door de vermogenspositie levert dit niet direct financiële problemen op, 
maar het bestuur wil meer verliezen in de toekomst voorkomen. Daarom zal aanvullende 
financiering worden gezocht in jaarlijkse bijdragen door Vrienden van de 
Herinneringslantaarn. 


