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Doelstelling 

Conform artikel 2 van haar Statuten heeft de Stichting Levende Namen, gevestigd te Lochem, ten 

doel het organiseren van herdenkingsvieringen waarbij bestaande en nieuwe kunstvormen en/of 

rituele kunstvormen worden gebruikt om overledenen te gedenken en het verrichten van al hetgeen 

met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Beleidsplan  

De Stichting Levende Namen organiseert jaarlijks in oktober een gedachtenis-bijeenkomst op de 

Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Deze bijeenkomst is geïnspireerd op het concept “Allerzielen 

Alom” van beeldend kunstenaar Ida van der Lee. De voor de verwezenlijking van deze bijeenkomst 

benodigde gelden worden verkregen door giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen evenals 

door erfstellingen, legaten of anderszins.  

Beheer en besteding vermogen  

Voor het beheren van het vermogen van de Stichting is het Bestuur een rekening-courant 

overeenkomst aangegaan met een onder toezicht van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit 

Financiële Markten staande bankinstelling. Niet direct benodigde gelden kunnen tijdelijk naar een 

spaarrekening worden overgeboekt. In opdracht van het Bestuur verzorgt de penningmeester van de 

Stichting het feitelijke beheer van deze rekeningen.  

Bestuur  

Het Bestuur van de Stichting Levende Namen werd in 2017 ingevuld door: 

Voorzitter:   Pieter Heinstra 

Secretaris:  Ida Jansen 

Penningmeester:  Johan Grijzen 

Voornoemde bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid en ontvangen 

hiervoor geen beloning. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten  

Het Bestuur van voornoemde stichting heeft in 2017 haar beleid ingevuld met de organisatie van een 

gedachtenis-bijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem op 29 oktober 2017. Het 

(jaar)verslag hiervan wordt in de vorm van een boekwerkje gepubliceerd op onze website.  
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Financiële verantwoording over het boekjaar 2017  

Onderstaand wordt de balans van de Stichting Levende Namen weergegeven per 31 december 2017 

met ter vergelijking de betreffende waarden per 31 december 2016. 

  
 

 
Hieronder worden, waar nodig, de balansposten nader toegelicht. 

Liquide middelen 

Het tegoed op de bankrekeningen per 31 december 2016 van € 6.909 is met het resultaat over het 

jaar 2017 ter grootte van € 1.297 onder aftrek van de vooruit ontvangen donatie van € 500 per saldo 

toegenomen tot € 7.706 per 31 december 2017. 

Schulden korte termijn 

De in 2016 vooruit ontvangen donatie van € 500 is in het boekjaar 2017 verwerkt. 

 

Op de volgende pagina wordt de Staat van Baten en Lasten van de Stichting Levende Namen 

weergegeven over 2017 met ter vergelijking de betreffende waarden van het jaar 2016. 

 

Hieronder worden, waar nodig, de posten in de Staat van Baten en Lasten nader toegelicht.  

Balans 
in hele euro's

Activa
Liquide middelen

   Rekening-courant Rabobank 411€         330€         

   Spaarrekening Rabobank 7.295€      6.579€      

7.706€      6.909€      

Totaal activa 7.706€      6.909€      

Passiva

Eigen vermogen

   Kapitaal begin boekjaar 6.409€      4.896€      

   Resultaat 2017 resp. 2016 1.297€      1.513€      

   Kapitaal einde boekjaar 7.706€      6.409€      

Schulden korte termijn

Vooruitontvangen donatie -€          500€         

Totaal passiva 7.706€      6.909€      

31 december 2017 31 december 2016
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Baten 

In het verslagjaar zijn subsidies/donaties ontvangen van Stichting Lochems Steunfonds, Gemeente 

Lochem, het Dr. C.J. Vaillantfonds, het ING-fonds Help Nederland Vooruit en het Rabobank 

Coöperatiefonds.  

Lasten 

In 2017 zijn de lasten hoger uitgevallen dan in het voorgaande jaar, in het bijzonder die de 

professionele kunst en de aankleding van de route betreffen. 

Resultaat boekjaar 

De hogere lasten hebben ertoe bijgedragen dat ondanks de toegenomen baten het financiële 

resultaat ten opzichte van 2016 is afgenomen van € 1.511 naar € 1.297. 

 

Algemeen 

Bovengenoemde Balans en Staat van Baten en Lasten zijn door het Bestuur van de Stichting Levende 

Namen, gevestigd te Lochem, op 24 januari 2018 conform artikel 9 lid 2 van haar Statuten 

vastgesteld.  

 

Lochem, 31 januari 2018 

Bestuur Stichting Levende Namen 

Staat van Baten en Lasten 
in hele euro's

Baten
Subsidies en donaties 5.314€      3.965€      

Sponsoring -€          250€         

Giften deelnemers per bank 285€         264€         

Giftenschaal bij uitgang 655€         545€         

6.254€      5.024€      

Overige opbrengsten 68€           200€         

Rente spaarrekening Rabobank 16€           17€           

Totaal baten 6.338€      5.241€      

Lasten
Algemene kosten 350€         273€         

Publiciteit en informatie 528€         738€         

Professionele Kunst 2.013€      1.757€      

Aankleding route 2.150€      962€         

Totaal lasten 5.041€      3.730€      

Resultaat boekjaar 1.297€      1.511€      

Rekening 2017 Rekening 2016


