JAARVERSLAG 2020
Stichting Wereld Lichtjes dag Zoetermeer

1. Inleiding
In 2020 heeft wederom een herdenkingsdienst ter nagedachtenis aan overleden kinderen plaatsgevonden.
Corona maakte het echter onmogelijk om dit fysiek te doen. Het is een daarom een digitale, vooraf
opgenomen versie geworden.
2. Organisatie
De stichting bestond in 2020 uit de bestuursleden Anita de Roode (vz), Anneke van Slooten (pm), Geert
Sipman (secr), , Marjolein van Melzen en Monique Kupras
Naast deze personen kon Wereldlichtjesdag Zoetermeer op ondersteuning rekenen van vrijwilligers die
deze bijzondere herdenking mogelijk maakten.
De organisatie vergaderde in 2019 11 keren. Deze herdenking vergde meer energie dan voorgaand jaar
vanwege het feit dat we de herdenking op een volledig andere manier hebben moeten vormgeven.
Uiteindelijk had de digitale versie toch veel kenmerken van de fysieke diensten van voorgaande jaren.
Wederom waren er diverse werkbesprekingen met o.a. Monuta en de videograaf. 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 uit de volgende leden:
Anita de Roode
Anneke van Slooten
Geert Sipman
Marjolein van Melzen
Monique Kupras

voorzitter
penningmeester
secretaris

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. Het boekjaar eindigt op 31-12-2020. De stichting begon het boekjaar met
een positief saldo van € 4967,84
In het lopende boekjaar 2020 werd een positief saldo bereikt van € 2374,51.
Het positieve financiële resultaat van dit jaar zal enerzijds gereserveerd blijven voor de continuering van
de herdenkingsdiensten voor eventuele jaren van minder financiële voorspoed én zal gereserveerd worden
voor de doelstelling om op enig moment een herdenkingsmonument te creëren. Hiervoor hebben we een
boekhoudkundige reservering gedaan van € 6600,= waardoor het startsaldo voor 2021 € 742,35 bedraagt.
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Omdat we jaarlijks mogen rekenen op diverse donaties, achten we dit saldo toereikend om ook in 2021 een
herdenking te kunnen organiseren.
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 t.b.v. de herdenking en attenties voor vrijwilligers
We kunnen de directe kosten beperkt houden doordat we ons ook verzekerd wisten van sponsoren in
natura.
5. Herdenkingsdienst 2020
Zoals gememoreerd was de herdenking in 2020 noodzakelijkerwijs digitaal. We hebben eind oktober
opnames kunnen maken van een vorm van stille lichttocht en van het uitspreken van tekst en gedicht.
We kozen ervoor om de namen van de kinderen dit jaar niet voor te lezen maar in beeld te laten
verschijnen. Gebleken is dat minstens zoveel impact had dan het voorlezen tijdens de fysieke diensten.
Verder werd de dienst ingevuld met prachtige muziek van bekende zangers / zangeressen.
Achtergrondmuziek werd gespeeld door de ons bekende en trouwe hangdrummer Joris Cohen.
Enkele dagen vóór Wereldlichtjesdag hebben de ouders een link gekregen waarmee ze de
herdenkingsdienst digitaal konden zien. Om het gevoel van samenzijn toch enigszins invulling te geven,
hebben we de weeouders gevraagd om de film op het echte WLD moment, 6 december 19.00 uur te
starten.
Ondanks de mooie reacties die we mochten ontvangen, misten we elkaars fysieke aanwezigheid wel. Met
name ook het napraat- en koffiemoment werd gemist.
Ook de sponsoren en andere direct betrokkenen hebben de link naar de film vooraf gekregen.
Het team van Wereldlichtjesdag Zoetermeer kijkt met een goed gevoel terug op een wezenlijk andere,
maar toch bijzonder en intense herdenking op zondag 6 december 2020. Sponsoren, helpende handen en
donateurs hebben bijgedragen aan deze herdenking. Met steun van hen, is het mogelijk om in 2021,
hopelijk weer een fysieke 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. Uiteraard is ook veelvuldig gebruik gemaakt van
social media. Ondanks het feit dat de WLD herdenking ‘op een andere wijze georganiseerd moest worden
en daardoor soms vragen opriep’, ondervinden we waardering voor de manier van communiceren.
7. Conclusie en aanbeveling
2020 was een bijzonder jaar waarin we, vanwege de corona maatregelen hebben moeten improviseren. We
mogen concluderen dat deze herdenking, ondanks alle beperkingen en het niet fysiek met elkaar aanwezig
kunnen zijn, toch een mooie en troostvolle herdenking is geworden. In 2021 zal de Stichting wederom de
WLD herdenking organiseren.
Zoetermeer,
20 mei 2021

2

