Beleidsplan Stichting Vrienden van de Lichtjesroute
Inleiding en historie
Elk jaar zorgt een groot aantal vrijwilligers ervoor dat de lampen van De Lichtjesroute in
Eindhoven weer branden. De Lichtjesroute vormt een route van lichtornamenten en
lichtprojecten van circa 22 kilometer lengte door Eindhoven, grotendeels over de
destijds door de geallieerde bevrijders gevolgde historische route.
Oorspronkelijk – tot aan de formele afsplitsing in 2005 - was De Lichtjesroute een
commissie binnen de Stichting 18 September Festival. Om die commissie waar mogelijk
financieel te ondersteunen is in 1998 de Stichting Vrienden van de Lichtjesroute
opgericht.

Doelstelling en activiteiten
De doelstelling van Stichting Vrienden van de Lichtjesroute is het verlenen van materiële
en immateriële steun ten behoeve van De Lichtjesroute (*), strekkende tot de
instandhouding en uitbreiding van de Eindhovense bevrijdings-Lichtjesroute (zijnde een
feestuiting in licht ter herinnering aan de achttiende september
negentienhonderdvierenveertig, de dag dat Eindhoven werd bevrijd uit een regime van
onderdrukking en nazi-terreur; de dag dat de rechten van de mens voor stad en
vaderland werden herkregen), en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

(*) destijds aan de commissie Lichtjesroute binnen de Stichting 18 September Festival
en na de verzelfstandiging in 2005 aan de Stichting Lichtjesroute. Stichting Lichtjesroute
zowel als Stichting 18 September hebben overigens zelf ook de ANBI status.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen, beheren
en instandhouden van fondsen ter ondersteuning van voormeld doel.

Wijze van verwerving van inkomsten
De Stichting organiseert ter verwezenlijking van haar doel jaarlijks diverse activiteiten,
bijvoorbeeld één of meerdere wheelstours, waarbij belangstellenden De Lichtjesroute
kunnen rijden in historische legervoertuigen als ook bijvoorbeeld rondleidingen door de
uitvalsbasis van De Lichtjesroute.

Het bestuur zet zich daarnaast ook middels andere evenementen in om het doel te
verwezenlijken, bijvoorbeeld in de vorm van het organiseren van een open dag,
wervingsacties en relatieavonden.

Beheer en besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door :
-

subsidie en donaties

-

schenkingen, erfstellingen en legaten

-

alle andere verkrijgingen en baten

Organisatie
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting Vrienden van de Lichtjesroute en bestaat uit
drie bestuurders. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun taak. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt (mede) toe aan 2 gezamenlijk handelende
bestuurders. Het bestuur bestaat uit:
I. Baijens, voorzitter
T.M. Bongers, secretaris
P.P.F.M. Kemp, penningmeester

Jaarplan 2020 en 2021
Het jaarplan 2020 en 2021 bestaat net als de voorgaande jaren primair uit het
organiseren van diverse wheelstours tijdens de “brandtijd” van De Lichtjesroute en het
organiseren van rondleidingen op aanvraag. Zie tevens hetgeen hiervoor onder “wijze
van verwerving van inkomsten” is weergegeven. Naast de wheelstours is het in verband
met restricties in verband met Covid-19 niet mogelijk op grote schaal andere
evenementen te organiseren.

