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Woord vooraf
In dit jaarverslag, dat betrekking heeft op het jaar 2017, legt het bestuur van de
Stichting Platform Zorg voor Leven (hierna te noemen: PZVL) beknopt verantwoording
af.
De stichting heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als
centraal uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar
ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de
overheid die deze sector en daarbuiten raken.
De stichting heeft in het verslagjaar steeds naar de meest effectieve wegen gezocht om
de publieke opinie en het overheidsbeleid te beïnvloeden in de door haar gewenste
richting en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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1. Organisatie
•

Doel van de stichting

De stichting is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten doel dat de beschermwaardigheid
van het menselijk leven als centraal uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de
sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten
en maatregelen van de overheid die deze sector en daarbuiten raken.
Dit betekent dat:
− het Platform aangaande de doelstelling in de samenleving een bewustwording tot
stand wil brengen en in stand wil houden;
− het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement;
− patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle
bejegening, een adequate begeleiding, medische behandeling en zorg;
− werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen volledig
worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening.
•

Middelen

Het Platform probeert zijn doel te bereiken via het ethisch en juridisch beoordelen van
ontwikkelingen en (wets)voorstellen die de sector zorg en welzijn raken. Het Platform
zoekt steeds naar de meest effectieve wegen om de publieke opinie en het
overheidsbeleid te beïnvloeden in de door hem gewenste richting. Indien nodig
organiseert het Platform daarvoor politieke en maatschappelijke druk via brede coalities
met maatschappelijke, politieke en religieuze organisaties.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
32092811 en RSIN 8149.43.640 en is bij beschikking d.d. 18 april 2017 met ingang van
1 januari 2017 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling.
•

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2017 uit de volgende leden.
o
o
o
o
o
o
o

Mevrouw E.E. (Esmé) Wiegman-van Meppelen Scheppink, voorzitter
op voordracht van de Nederlandse Patiënten Vereniging;
Mevrouw G.J. (Gerda) de Pater, secretaris
op voordracht van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie;
De heer R.A. (Ronald) Zoutendijk, penningmeester
op voordracht van de Stichting Siriz;
De heer A.B. (Bart) Bouter, bestuurslid
op voordracht van de Juristenvereniging Pro Vita;
Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen, bestuurslid
op voordracht van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind;
De heer P.C. (Peter) Hildering, bestuurslid
op voordracht van het Nederlands Artsenverbond;
Mevrouw A.M. (Annemiek) van Woudenberg-de Groot, bestuurslid
op voordracht van het Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut.
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•

Deelnemers

De stichting wordt gedragen door alle organisaties en instanties die een desbetreffende
verklaring onderschrijven, het daarbij gevoegde protocol ondertekenen en de jaarlijks
vast te stellen deelnemersbijdrage voldoen.
Op basis van hun verschillende betrokkenheid zijn er kerndeelnemers en algemene
deelnemers. Kerndeelnemers zijn niet-winstbeogende organisaties die nadrukkelijk
gericht zijn op de sector zorg en welzijn en/of op de behartiging van collectieve en
individuele belangen in de sector. Algemene deelnemers zijn de maatschappelijke,
politieke en religieuze organisaties, die het streven van de kerndeelnemers
ondersteunen.
Per 31 december 2017 kende de stichting de volgende kerndeelnemers.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Juristenvereniging Pro Vita
Nederlands Artsenverbond
Nederlandse Patiënten Vereniging
Pro Life Verzekeringen
Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut
Reformatorisch Maatschappelijke Unie
Guido de Brès-Stichting Studiecentrum SGP
Stichting Recht zonder onderscheid (Stirezo)
Stichting Siriz
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind

Per 31 december 2017 kende de stichting de volgende algemene deelnemers.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CGMV
CKG-Vrouw
Christelijke Gereformeerde Kerken Deputaten H.O.
Christelijke Hogeschool Ede
CMF Nederland (Christian Medical Fellowship)
Comité Vrouwenbonden
Febe
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Helpende Handen
Stichting MissieNederland
Stichting Schreeuw om Leven
•

Financiering

De stichting maakte geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.
De stichting werd gefinancierd door jaarlijkse contributies van kerndeelnemers en
algemene deelnemers. Daarnaast ontving de stichting incidenteel donaties, zoals voor de
Week van het Leven en bijdragen voor de deelname aan netwerkbijeenkomsten.
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Bestuursleden beschikten niet over het vermogen van de stichting alsof het hun eigen
vermogen is en zijn onafhankelijk van donateurs en begunstigden. De stichting hield niet
meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig was voor het werk voor het doel van de
stichting.
•

Bezoldiging

Bestuursleden konden alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Er
werden geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden
redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.
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2. Activiteiten in 2017
•

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde op 9 februari, 3 mei, 20 september en 22 november 2017.
•

Bijeenkomsten en activiteiten

Expertmeeting CRISPR-Cas
Op 17 maart 2017 organiseerde de stichting een expertmeeting plaatsgevonden over het
thema CRISPR-Cas. Wetenschapsjournalist René Fransen verzorgde een inleiding en gaf
daarmee de aftrap gegeven aan een discussie. Henk Jochemsen, bijzonder hoogleraar
christelijke filosofie, reflecteerde vanuit een ethische invalshoek op de ontwikkelingen.
Klaas Dolsma, directeur Erfocentrum, reageerde vanuit het perspectief van patiënten.
CRISPR-Cas is niet los te zien van andere genetische en stamcelontwikkelingen.
In de bijeenkomst werd ingegaan op het verband tussen ethiek en techniek. Liberalen
vinden technische ontwikkelingen onvermijdelijk en zien het gebruik ervan als
individueel. Techniek echter belichaamt waarden. Het gaat nooit over een
waardenneutraal aanbod. Het maken van onderscheid tussen lichaamscellen en
kiembaan is nog steeds zinvol. Het onderscheid of het om genezing of verbetering gaat,
is conceptueel helder. Het kader dat bij embryoselectie wordt gebruikt, geeft grenzen
aan van wat ernstig is of niet. Als DNA-aanpassing technisch gezien veilig kan, dan is er
geen probleem. Hiervoor kunnen niet levensvatbare embryo’s worden gebruikt.
Er is in principe niets tegen op ontwikkeling, maar het dient verantwoord te gebeuren.
Techniek is niet neutraal. Beschermwaardigheid geldt vanaf het begin. De vraag kan
worden gesteld wat de status is van de zygoot. Voor de start van het mensenleven geldt
dat het een biologische entiteit betreft die een normale ontwikkeling kan doormaken. De
vraag is welke waarden en normen kunnen worden afgeleid uit de schepping, zoals die is
bedoeld. Als we handicaps kunnen voorkomen, dan is dat wel een opdracht.
De bijeenkomst heeft bijgedragen aan visievorming en standpuntbepaling ten aanzien
van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van medische ethiek en de betekenis daarvan
voor de beschermwaardigheid van het leven.
Netwerkbijeenkomst voltooid leven
Op 9 juni 2017 organiseerde de stichting een netwerkbijeenkomst over voltooid leven.
Centraal stond de vraag hoe in zorg en pastoraat aandacht kan worden gegeven aan
mensen die hun leven als voltooid ervaren. Margriet van der Kooi, geestelijk verzorger,
verzorgde een inleiding en gebruikte tal van voorbeelden uit de praktijk. Ze moedigde
aan om te oefenen in het stellen van levensvragen en riep op om verantwoording af te
leggen van de hoop die in ons is. Ook gaf ze suggesties mee hoe eenzaamheid
tegengegaan kan worden. Veel mensen kennen geen vanzelfsprekende plekken meer,
waar ze andere mensen ontmoeten. De kerk vervulde in het verleden op dit punt een
belangrijke rol. Het creëren van ‘derde plekken’ kan helpen. Als voorbeeld liet ze een foto
van een koffiekraampje zien, in de buurt van het station in Woerden.
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Week van het leven
Van 4 tot en met 9 december 2017 werd de jaarlijkse Week van het leven georganiseerd.
De waarde van het ongeboren leven stond centraal met het thema: ‘Wanneer begon
jouw hart te kloppen?’. Door de stichting en haar deelnemers zijn er allerlei activiteiten
georganiseerd. Op de website www.weekvanhetleven.nl werden acties en activiteiten
aangekondigd. De crowdfundingsactie om radiospotjes en berichten op sociale media te
bekostigen was een groot succes. Aan giften en baten uit fondsenwerving werd een
bedrag van € 75.761 ontvangen.
De radiospotjes hebben veel reacties opgeroepen; zowel positief als negatief. Bij de
Reclame Code Commissie zijn klachten ingediend, waarop door de stichting een verweer
is geschreven. Er is geen reactie van de klagers ontvangen naar aanleiding van het
verweerschrift. De behandeling van de klachten vindt plaats in 2018.
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3. Jaarrekening van 2017
3.1

Balans per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€

Totaal activa

607
14.404

€
€

€
15.011
========

11
14.791

€
14.802
========

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

€
€

11.468
2.898

Totaal vermogen

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

€
€

5.573
3.904

€
14.366
---------------

€

645

€
9.477
--------------

€

5.325

Totaal kortlopende schulden

€
645
---------------

€
5.325
--------------

Totaal passiva

€
15.011
=========

€
14.802
========
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3.2

Staat van baten en lasten over 2017
2017

2016

BATEN
Giften en baten uit fondsenwerving
Contributies
Overige baten

€
75.761
€
3.200
€
2.042
€
81.003
--------------

€
55.467
€
2.900
€
€
58.367
--------------

€
2.042
€
2.042
-------------€
78.961

€
€
-------------€
58.367

Besteed aan doelstellingen
Kosten beheer & administratie
Algemene kosten
Beheerslasten

€
69.866
€
1.774
€
2.286
€
73.926
--------------

€
51.014
€
4.013
€
€
55.027
--------------

Exploitatieresultaat

€
5.035
--------------

€
3.340
--------------

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€
2
€
-148
€
-146
-------------€
4.889

€
39
€
-80
€
-41
-------------€
3.299

€
4.889
========

€
3.299
========

€

€

LASTEN
Doorbelaste kosten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat

Resultaat
Resultaat

Bestemming resultaat
Bestemmingsreserve Week van het
Leven
Bestemmingsreserve “Waardevol
tot het einde”
Overige reserve

5.895

€
€
-1.006
€
4.889
========

4.453

€
1.120
€
-2.274
€
3.299
=========
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