Beleidsplan 2021-2023

Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen

1. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van
Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen
De stichting heeft ten doel:
a. het organiseren van de jaarlijkse wereldlichtjesdag bijeenkomst in Nijmegen en het meer
in algemene zin richten van bijzondere aandacht op het verlies van een kind en al wat hier
mee verband houdt;
b. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
c. het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen.
De stichting zal om deze doelstelling te bereiken in ieder geval de volgende werkzaamheden
ondernemen in de periode 2021-2023:
a. het organiseren van een herdenkingsavond voor overleden kinderen op de 2de zondag in
december. Indien mogelijk vindt deze plaats in de Stevenskerk in Nijmegen. Het doel is dit
met aanwezige deelnemers te doen maar vanwege Corona organiseren we indien nodig
ook een livestream zodat mensen thuis kunnen herdenken.
b. het uitgeven van een herdenkingsboek tgv tienjarig jubileum en het jaarlijks vervaardigen
van een tastbare herinnering aan de vorige bijeenkomst.

2. De wijze van verwerving van inkomsten
Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen zal zich voor fondsenwerving voornamelijk richten tot
bedrijven voor donaties om zo de kosten te kunnen dekken. Het is expliciet niet de bedoeling
dat de aanwezigen die een kind herdenken entreegeld betalen of anderszins kosten moeten
maken . Er is wel gelegenheid voor mensen om een vrijwillige donatie te doen of
troostkaarten te kopen.

3. Het beheer en de besteding van het vermogen van de
stichting
a. Doel van het vermogen van Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen:
de stichting houdt vermogen aan ten behoeve van de jaarlijkse uitgaven, die veelal
eind december plaatsvinden, maar houdt ook een financiële reserve aan voor het
geval de donaties in komende jaren tegenvallen of de uitgaven hoger uitvallen dan
verwacht, bijvoorbeeld doordat corona-maatregelen leiden tot hogere kosten.
b. Beheer van het vermogen:
het vermogen van de stichting wordt bij de Rabobank op een rekening courant en
spaarrekening gehouden. Daarnaast is er een kleine kas met contanten ten behoeve
van wisselgeld.
c. Besteding van het vermogen:
de inkomsten van de stichting worden besteed aan het organiseren van de jaarlijkse
wereldlichtjesdag bijeenkomst op de 2de zondag van december. Deze bijeenkomst
vindt daar waar mogelijk fysiek plaats maar er wordt ook, daar waar nodig
bijvoorbeeld vanwege corona-maatregelen, een livestream georganiseerd zodat
mensen vanuit huis mee kunnen kijken. Tevens wordt van iedere bijeenkomst een
tastbare herinnering gemaakt. De stichting heeft zich verder voorgenomen om naar
aanleiding van het 10 jarig bestaan in 2021 een boek over de kracht van herdenken uit
te geven.

