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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 voorts het verrichten van al hetgeen
met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid
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 2020 ingevuld door:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Rob Adolfsen
Ida Jansen
Johan Grijzen

De 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 2020 haar beleid vanwege de door de overheid
getroffen maatregelen in verband het bestrijden van het coronavirus (Covid-19) niet kunnen invullen
met de organisatie van een gebruikelijke gedachtenis-bijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te
Lochem in oktober 2020. Na intensief overleg met de leden van werkgroepen van de Stichting Levende
Namen is ervoor gekozen een gedichtenwandeling te organiseren waarbij bezoekers gedurende de
gehele maand november over dag op de Nieuwe Begraafplaats een prachtige met pijlen aangegeven
route konden volgen waarlangs op mooie plaatsen een 15-tal passende gedichten op groot formaat
stonden opgesteld. Op deze wijze konden bezoekers, met inachtneming van de coronamaatregelen,
op een zelf gekozen moment deze wandeling alleen maken of met iemand anders. Velen hebben van
de mogelijkheid gebruik gemaakt en hebben deze alternatieve invulling zeer gewaardeerd.
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In de maand oktober heeft de Stichting geëxposeerd in het Stadshuus van Lochem met foto’s dat een
mooie impressie gaf van haar 10-jarig bestaan. Door de als gevolg van coronamaatregelen beperkte
openstelling van het Stadshuus viel het aantal bezoekers helaas wat tegen.
Het (jaar)verslag van de activiteiten 2020 wordt in de vorm van een boekwerkje gepubliceerd op de
website van de Stichting Levende Namen.

Financiële verantwoording over het boekjaar 2020
Onderstaand wordt de balans van de Stichting Levende Namen weergegeven per 31 december 2020
met ter vergelijking de betreffende waarden per 31 december 2019.

Balans
in hele euro's

31 december 2020

31 december 2019

Activa
Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank

€
€

€
€

1.138
11.305

Totaal activa

1.145
8.304

€

12.443

€

9.449

€

12.443

€

9.449

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal begin boekjaar
Resultaat 2020 resp. 2019
Kapitaal einde boekjaar

€
€

€
€

9.449
494

7.974
1.475

€

9.943

€

9.449

Voorzieningen
Reservering voor evenement 2021

€

2.500

€

-

Totaal passiva

€

12.443

€

9.449

Hieronder worden, waar nodig, de balansposten nader toegelicht.
Liquide middelen
Het tegoed op de bankrekeningen per 31 december 2019 van € 9.449 is met het positieve resultaat
over het jaar 2020 ter grootte van € 494 en de reservering voor evenement 2021 van € 2.500
toegenomen tot € 12.443 per 31 december 2020.
Voorzieningen
De alternatieve invulling vanwege de vigerende overheidsmaatregelen van het jaarlijks gedenken
heeft, zoals blijkt uit de navolgende Staat van Baten en Lasten, geleid tot lagere kosten. In verband
hiermee is in overleg met een subsidieverstrekker besloten een deel van de ontvangen subsidie aan te
wenden voor ons evenement in het komende jaar. Het gaat hier om een bedrag van € 2.500.

Op de volgende pagina wordt de Staat van Baten en Lasten van de Stichting Levende Namen
weergegeven over 2020 met ter vergelijking de betreffende waarden van het jaar 2019.
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Staat van Baten en Lasten
in hele euro's

Rekening 2020

Rekening 2019

Baten
Subsidies en donaties
Giften per bank
Giftenschaal bij uitgang
Overige opbrengsten
Rente spaarrekening Rabobank

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

4.934
610
5.544
443
1
€

Totaal baten

4.061
679
789
5.529
143
1

5.988

€

5.673

Lasten
Algemene kosten
Publiciteit en informatie
Professionele Kunst
Aankleding route
Reservering voor evenement 2021

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

293
1.329
1.167
205
2.500

692
396
1.682
1.428
-

Totaal lasten

€

5.494

€

4.198

Resultaat boekjaar

€

494

€

1.475

Baten
In het verslagjaar zijn subsidies/donaties ontvangen van Gemeente Lochem, Stichting Lochems
Steunfonds, Stichting DELA Fonds en de actie RaboClubsupport van de Rabobank.
Lasten
Door de gewijzigde invulling zijn in 2020 de lasten, exclusief eerder toegelichte reservering, lager
uitgevallen dan in het voorgaande jaar.
Resultaat boekjaar
Het financiële resultaat is voor door de lagere lasten en de reservering voor 2021 ten opzichte van
vorig jaar afgenomen met € 981 tot € 494.

Algemeen
De hierboven opgenomen Balans per 31 december 2020 en Staat van Baten en Lasten over het jaar
2020 zijn door het Bestuur van de Stichting Levende Namen, gevestigd te Lochem, conform artikel 9 lid
2 van haar Statuten vastgesteld.

Lochem, 29 april 2021
Bestuur Stichting Levende Namen
R.A. Adolfsen, voorzitter

I.J. Jansen – Kolthof, secretaris

J.A. Grijzen, penningmeester
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