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1. Visie en doelstellingen 
 
Stichting Wereldlichtjesdag 040 is gevestigd te (5643 LR) Eindhoven aan de Lavendellaan 261 
en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 58857176. 
 
Wereldlichtjesdag is jaarlijkse de 2e zondag in december waarop door de hele wereld om 19:00 
uur plaatselijke tijd kaarsjes worden aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen. 
Stichting Wereldlichtjesdag 040 is ontstaan vanuit de visie dat iedere ouder die een kind heeft 
verloren, toegang zou moeten hebben tot wereldlichtjesdag en het liefst in de buurt van zijn of 
haar woonplaats. Al sinds 2011 komen we in Eindhoven samen om de namen te noemen en de 
kaarsen te branden. Ieder jaar weer is er verbinding, ontroering en troost voor ouders, broers en 
zussen, grootouders en familie en vrienden om hen heen. En dat is precies waar de stichting 
voor staat. 
 
De doelstellingen van Stichting Wereldlichtjesdag 040 zijn: 

- het organiseren van de jaarlijkse wereldlichtjesdag in (de agglomeratie) Eindhoven; 
- de bijzondere aandacht richten op ouders die een kind hebben verloren; en hun 

omgeving en 
- het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

2.  Wijze van verwerving gelden   
 
Stichting Wereldlichtjesdag 040 ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften 
worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. 
 

3. Beheer van het vermogen 
 
3.1. Samenstelling bestuur 
 
Stichting Wereldlichtjesdag 040 heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van 
het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en 
een penningmeester. 
 

- Voorzitter is mevrouw Josephine Hubertina Aerts, geboren te Geldrop op 10 juni 1972; 
- Secretaris is mevrouw Monica van den Broek-Blom, geboren te Rotterdam op 20 

november 1956; 
- Penningmeester is mevrouw Else Marie Moest-Bruijnen, geboren te Utrecht op 3 

september 1966. 
 

3.2. Activiteiten bestuur 
 
De activiteiten van het bestuur bestaan uit het volgende: 
 
Vergaderen 



 

 

Het bestuur komt minimaal 2 maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan 
worden notulen gemaakt. 
 
Activiteiten 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten georganiseerd en 
verricht: 

- het opzetten, organiseren en begeleiden van Wereldlichtjesdag 040; 
- ontmoetingsmomenten voor ouders creëren 
- draagvlak in de maatschappij bewerkstelligen voor het leven met het verlies van een kind 

 
Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 
onder meer: 
 

- Jaarlijks een begroting opstellen; 
- Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
- Beheren van de gelden; 
- Besteden van de gelden en creëren van voorzieningen. 

 
Vergoeding van de bestuurders 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. 
 

4.  Besteding van het vermogen  
 
Het vermogen wordt besteed conform de doelstellingen van Stichting Wereldlichtjesdag 040: 
 

- De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te 
compenseren; 

- De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden gereserveerd om 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten; 

- De inkomsten van de stichting kunnen daarnaast worden aangewend om andere 
stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de 
eigen stichting; 

- De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer 
aanhouden om eventueel tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. 

 
 


