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Ad 1. Doelstelling 

De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een monument met een eeuwig 
brandende vredesvlam, de “World Peace Flame”, in de gemeente Veldhoven, alsmede het verrichten 
van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. Voor deze “World Peace Flame” is een intentieverklaring ondertekend met 
de World Peace Flame Foundation, de organisatie van het verspreiden van de wereldvredesvlam 
(hhtp://www.worldpeaceflame.org). 

 

Ad 2. Stichtingsbestuur en Comité van Aanbeveling 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:  

Voorzitter: Carla van Olst (Beeldend kunstenaar, docent en therapeut) 
Secretaris: Dirkje de Haan 
Penningmeester: Wilfried van Dongen 
Luc Claus 
Het bestuur vergadert maandelijks. 

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit: 

Marcel Delhez, burgemeester van Veldhoven 
 Letty Demmers, oud burgemeester van Veldhoven 

Robert Tops, directeur Cordaad 
Hans van der Looij, wethouder van Veldhoven 
Sjoerd Bossers, directeur Theater de Schalm 
Wim Dekker, Predikant 
Arlette Verweirde, voorzitter Wereldwinkel Veldhoven 
Mieke van Lisdonk, Ambassade van Vrede 
Ingrid Hartlief, raadslid Gemeente Veldhoven 

 

Ad 3. Locatie monument met vlam 

Momenteel is het bestuur in overleg met Gemeente Veldhoven over de locatie van het monument 
met vlam. De voorkeur gaat uit naar de noordzijde van het Citycentrum in Veldhoven, het centrum 
van Veldhoven. Het verzoek tot realisatie van het monument is voorgelegd aan het College van 
Burgemeester en Wethouders. Op de voorkeurslocatie staat reeds een monument ter gedachtenis 



aan het bombardement op 17 september 1944. Daarnaast staat Theater De Schalm zeer positief 
tegenover het initiatief op deze locatie; het theater staat naast de beoogde locatie. 

 

Ad 4. Uitvoering / onderhoud 

De uitvoeringsideeën inzake het te realiseren monument worden momenteel verzameld en zullen 
daarna worden uitgewerkt en voorgelegd aan het bestuur. Wel is duidelijk dat gas de enige 
betrouwbare energievorm voor de eeuwig brandende vlam is. Daartoe dient een gasleiding 
gerealiseerd te worden. 

Het onderhoud zal uitgevoerd in eigen beheer door een nog op te richten werkgroep onderhoud. 
Gezien de ideeën omtrent het monument zal het onderhoud worden geminimaliseerd. 

 

Ad 5. Financiën 

Inmiddels wordt gezocht naar financiële ondersteuning van dit project. Benadert zijn / worden 
Gemeente Veldhoven, sponsoren en diverse clubs. Daarnaast zijn contacten gelegd met de 
plaatselijke scholen ten behoeve van sponsorlopen en dergelijke. Ook zullen kaarsen met het logo 
van de World Peace Flame organisatie ten behoeve van het doel worden verkocht. 

 

Ad 6. Realisatie 

De jaren 2020/2021 worden gebruikt voor de realisatie. De onthulling van het monument kan 
worden gekoppeld aan de 75 jarige herdenking van het einde van de tweede wereldoorlog (2020) of 
het honderdjarige bestaan van de Gemeente Veldhoven (2021). 

 

Ad 7. Pers / Communicatie 

Gewerkt wordt aan een PR-plan. Hierbij worden de mogelijkheden van de lokale- en regionale pers in 
beeld gebracht. Te denken valt aan Omroep Veldhoven, Omroep Brabant, Het Veldhovens Weekblad 
en het Eindhovens Dagblad. 

Het aanspreekpunt voor de pers is de voorzitter van het bestuur. 

 

Ad 8. Slot 

De wereldvredesvlam ofwel World Peace Flame herinnert eenieder aan het feit dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. Dagelijks worden wij met oorlogsnieuws geconfronteerd. Laat het ontsteken van 
deze vlam een vuurtje ontsteken in alle Veldhovenaren om vrede te bereiken op elk niveau in de 
samenleving. Het wereldvredesvlam project is opgezet als symbool van het verlangen van ieder mens 
om ongeacht zijn geloof, ras of afkomst, vrede in zijn te leven te vinden. De World Peace Flame is het 
symbool van vrede, eenheid en vrijheid. 

 

Het Stichtingsbestuur. 


