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JAARVERSLAG 2018 
Stichting Wereld Lichtjes dag Zoetermeer 
 
 
 
 
1.  Inleiding 
In 2018 heeft wederom een herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan overleden kinderen plaatsgevonden. 
 
2. Organisatie 
De stichting bestond in 2018 uit de bestuursleden Kathy Beckers, Ingrid Nijssen en Anita de Roode, 
Anneke van Slooten, Yvanka de Vos- vanCrayelynghe en Geert Sipman. Kathy Beckers heeft echter in het 
eerste kwartaal van 2018 aangegeven haar ontslag in te dienen als voorzitter en bestuurslid van de 
stichting. In het voetspoor van Kathy heeft ook Ton Beckers zijn functie als penningmeester en bestuurslid 
neergelegd. 
 
In het tweede kwartaal van 2018 is Anita de Roode aangetreden als voorzitter en heeft Anneke van Slooten 
het penningmeesterschap (tijdelijk) waargenomen. Door persoonlijke omstandigheden konden Ingrid 
Nijssen en Yvanka de Vos-vanCrayelyngehe geen activiteiten verrichten gedurende 2018 ter voorbereiding 
van de herdenking evenals andere bestuurlijke activiteiten. 
 
Marjolein van Melzen en Monique Kupras hebben daarna deelgenomen aan de voorbereiding en 
uitvoering van de herdenkingsdienst op 9 december 2018. 
 
Naast deze personen kon Wereldlichtjesdag Zoetermeer op ondersteuning rekenen van vele vrijwilligers 
die tijdens de herdenkingsdienst de handen uit de mouwen wilden steken.  
 
De organisatie vergaderde in 2018 13 keren. Daarnaast werkbesprekingen met o.a. Monuta. Verslaglegging 
van de vergaderingen heeft plaatsgevonden. 
 
3. De Stichting Wereldlichtjesdag Zoetermeer 
De stichting is opgericht op 3 november 2016. Het Bestuur van de stichting bestaat voor het grootste deel 
van 2018 uit de volgende leden: 
 
Anita de Roode   voorzitter 
Ingrid Nijssen   secretaris 
Anneke van Slooten  waarnemend penningmeester 
Geert Sipman 
Yvanka de Vos-vanCrayelynghe 
 
Door de stichtingsvorm wil Wereldlichtjesdag Zoetermeer binnen een officieel kader een beroep kunnen 
doen op financiële ondersteuning door fondsen, bedrijven en instellingen. Daarmee kunnen de jaarlijkse 
activiteiten vanuit financieel oogpunt gewaarborgd blijven.  
 
3.1. Doelstelling van de stichting 
Doelstelling evenals kernprincipes van de Stichting Wereldlichtjesdag zijn vastgelegd in het Beleidsplan 
van de Stichting dd 15 november 2016.  
 
In het kort komt die erop neer dat: 

- Het organiseren van een jaarlijkse herdenking ter nagedachtenis aan overleden kinderen; 
- Het zo mogelijk ontwikkelen van een herdenkingsmonument; 
- Vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. 

 
4. Financieel 
De stichting is opgericht in 2016 en het boekjaar eindigt op 31-12-2018. De stichting begon het boekjaar 
met een positief saldo van € 1499,29. 
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Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een saldo van € 3080,14. 
Het positieve financiële resultaat van dit jaar zal enerzijds gereserveerd blijven voor de continuering van 
de herdenkingsdiensten in jaren van minder financiële voorspoed én zal gereserveerd worden voor de 
doelstelling om op enig moment een herdenkingsmonument te creëren. 
 
Baten 
Baten in het afgelopen boekjaar bestaan voornamelijk uit giften van bedrijven en particuliere sponsoren. 
Lasten in het afgelopen boekjaar bestaan voornamelijk uit kosten voor advertenties en aanschaf van 
diverse benodigdheden tbv de herdenking. 
De kosten voor de plechtigheid zijn voornamelijk de kosten voor kaarsen, bloemen voor de muzikanten en 
attenties voor de vrijwilligers.  
 
5. Herdenkingsdienst 2018 
Deze vond plaats op zondag 9 december. De herdenkingsdienst werd door circa 220 mensen (geheel of 
gedeeltelijk) bijgewoond, weeouders en hun naasten. Burgemeester Aptroot en zijn echtgenote waren op 
uitnodiging aanwezig en gaven op deze wijze blijk van steun aan de weeouders en hun familie. Tevens 
waren enkele genodigde sponsoren aanwezig. Bezoekers werden ontvangen in de Meerbloemhof 
waarvandaan om 19.00 uur de stille lichttocht begon. Aanwezigen vormden een indrukwekkende stoet. De 
begraafplaats werd met fakkels, vuurkorven en de lichtjes van de lantaarntjes sfeervol verlicht.  
Na de stille tocht namen de bezoekers plaats in de aula waar de herdenkingsdienst plaatsvond. De 
bezoekers konden, als zij dat wilden, een foto van hun overleden kind meenemen en deze tussen de vele 
kaarsen plaatsen op het podium. Dit wordt als heel erg mooi ervaren. “Onze kinderen” waren er op deze 
manier toch een beetje bij.  
 
De herdenkingsdienst werd omlijst met prachtige muziek. René van Kooten bracht met begeleiding door 
pianist Martin Verheesen prachtige nummers ten gehore daarnaast speelden hangdrummer Joris Cohen 
en violiste Moniek de Leeuw muziekstukken die de meditatieve momenten, de teksten en gedichten 
omlijsten. Zoals ieder jaar, is het meest indrukwekkende moment het noemen van de namen van de 
overleden kinderen. Na afloop van de bijeenkomst in de aula, was er ruimte voor ontmoeten en gesprek in 
de koffiekamer van de Meerbloemhof. Ook burgemeester Aptroot zocht het contact met de bezoekers op 
om met hen in gesprek te gaan. 
 
Het team van Wereldlichtjesdag Zoetermeer kijkt met een goed gevoel terug op een intense herdenking op 
zondag 9 december 2018. Sponsoren, helpende handen en donateurs hebben allemaal bijgedragen aan 
deze herdenking. Met de steun van hen allen, is het mogelijk om in 2019 weer de herdenking te 
organiseren. 
 
6. Communicatie en publiciteit. 
De herdenkingsdienst is op diverse manieren aangekondigd c.q. onder de aandacht gebracht. De website 
van Wereldlichtjesdag Zoetermeer is zorgvuldig opgezet. Veel mensen bezoeken de website waar ook de 
aanmelding kan plaatsvinden voor de herdenkingsdienst. Daarnaast is er gewerkt met flyers die verspreid 
zijn, zijn er diverse artikelen in (lokale) kranten geplaatst. Voornoemde heeft bijgedragen aan een goede 
communicatie en bekendheid aangaande Wereldlichtjesdag. Uiteraard is ook veelvuldig gebruik gemaakt 
van social media. We ondervinden waardering voor de manier van communiceren. 
 
7. Conclusie en aanbeveling 
2018 was een geslaagd jaar. Een mooie en troostvolle herdenking. In 2019 zal de Stichting wederom de 
jaarlijkse herdenking organiseren.  
 
 
Zoetermeer, 
10 mei 2019 


