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Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2012 uit Noud te Riele
voorzitter, Jan van Slobbe, penningmeester en Catharina Vasterling , secretaris.
Met ingang van januari 2013 trok Jan van Slobbe zich om gezondheidsredenen terug
uit het bestuur. Noud te Riele nam zijn taak over. In januari trad Jan Kleijne toe tot het
bestuur. In januari werd het bestuur ook aangevuld met twee vrijwilligers Sietske van
Putten en Marja Zuidgeest beide ervaren in communicatie en public relations en
fondsenwerving. Door een nauwere omschrijving van de doelstellingen van de
Stichting waardoor zij een minder konden bijdragen nam het bestuur in november
weer afscheid van deze vrijwilligers.
Boudewijn Chabot en Stella Braam waren adviseurs van de Stichting.
De activiteiten van de Stichting.
In de activiteiten van de stichting in 2013 kan onderscheid gemaakt worden in:
1. Discussies gericht op nadere afbakening van de doelstelling en strategiebepaling
2. Activiteiten ter ondersteuning van de Boudewijn Chabot bij de productie en onder de
aandacht brengen van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot “een waardig
levenseinde
3. Informatieverstrekking en contacten met verwante organisaties.
Ad. 1 Doelstelling
Werd de stichting in 2011 opgericht met een zeer algemeen geformuleerde
doelstelling; “ vergroting van kennis, toegankelijk maken van informatie en educatie
ronde het waardig levenseinde in eigen beheer en in overleg met naasten ( autoeuthanasie)” bestond bij het bestuur nog verschil in opvatting over hoe aan deze
doelstelling uitvoering te geven. Daarbij speelde ook een rol dat er in Nederland
verschillende organisaties zijn die zich met de problematiek rond het levenseinde
bezig houden. Het bestuur was unaniem van mening dat het van belang was een
aanvullende en ondersteunende rol te hebben. Duidelijk werd ook dat de Stichting zich
niet bezig houdt met uitvoerende taken rond het levenseinde maar uitsluitend
adequate, betrouwbare informatie volgens “state of the art” toegankelijk wil maken.
Boudewijn Chabot met zijn vele nationale en internationale contacten is daarbij de
voornaamste bron van informatie voor de Stichting.
Ad2. Voorlichting.
2013 Werd gestart met een sponsoring campagne om de dvd “Sterven in eigen regie“
te kunnen produceren. De dvd is bedoeld voor opleidingsdoeleinden en om het
gesprek over een zelfgekozen levenseinde te ondersteunen.
In twee maanden brachten 23 persoonlijk aangeschreven sponsoren € 8200, - op. Ook
Stichting de Einder schonk een aanzienlijk bedrag. Niet voldoende voor de productie
van de dvd maar met een substantiële bijdrage van Boudewijn Chabot kon het
productiebedrag opgebracht worden. Idee voor de dvd was van Chabot op de bevatte
een monoloog van Annemarie Prins waarin ze voor- en nadelen van de drie methoden
van auto-euthanasie aan de orde stelt, vervolgens worden ooggetuigen van sterven
door medicijnen, door stoppen met eten en drinken en door helium geïnterviewd en als
laatste komt een huisarts aan het woord die een patiënte met Alzheimer heeft
geholpen door euthanasie. Op 20 juni werd de dvd gepresenteerd in Nieuwspoort Den

Haag aan de media en de betrokken organisaties in het veld. De dvd is Duits en
Engels ondertiteld.
Dezelfde dvd onder de titel “Self-directed dying” met een Engels voice over is in
productie en zal begin 2014 uitkomen. De benodigde gelden voor de vertaling en
productie werden uit een grote schenking verkregen.
In 2013 verzorgden Boudewijn Chabot en Stella Braam ook een 8ste geheel
bijgewerkte druk van “Uitweg”.
Ad. 3
De website www.eenwaardiglevenseinde.nl werd in 2013 geactualiseerd en
gemakkelijker toegankelijk gemaakt. Via deze website wordt informatie verstrekt over
de verschillende methoden van auto-euthanasie, de instructie dvd over de
heliummethode en de dvd “Sterven in eigen regie”kan via deze website besteld
worden en de website houdt actuele meldingen bij over knelpunten bij autoeuthanasie.
In 2013 werden 228 dvd ’s over de heliummethode via de website verkocht en 304 dvd
‘s “Sterven in eigen regie”.
Voor de buitenlandse geïnteresseerden werd de Engelstalige website
www.dyingathome.nl ingesteld.
Hoewel er plannen zijn om met enkel organisaties de contacten wat te intensiveren is
dit in 2013 nog niet van de grond gekomen. De contacten met Stichting de Einder
bestonden al langer en zijn ook in 2013 nuttig en belangrijk gebleven.
In maart verzorgde Boudewijn Chabot een postersessie voor de beweging “Van
betekenis tot het Einde” en in augustus introduceerden Noud te Riele en Sietske van
Putten de Stichting voor de stakeholders van deze beweging.
Financiële verantwoording: De stichting heeft geen aparte reserves. Alle inkomsten en
uitgaven lopen via een Triodosrekening.
Beginsaldo 2013:

7.206,93

Inkomsten 2013:
Uitgaven 2013:

9.916,02
16.808,71

Eindsaldo 2013:

314,24

In 2013 heeft de stichting 6.892,69 meer uitgegeven dan er binnen kwam. Een groot
deel van dit bedrag is gebruikt voor de productie van de DVD.
In de bijlage is de verdeling van inkomsten en kosten te vinden.
Namens het bestuur,
Catharina Vasterling
Noud te Riele

