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Woord vooraf
In dit beleidsplan, dat betrekking heeft op het jaar 2019, legt het bestuur van de Stichting Platform Zorg voor Leven (hierna te noemen: de stichting) het actuele beleid vast.
Het beleidsplan zal jaarlijks worden aangepast indien en voor zover daartoe aanleiding
bestaat.
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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 bewustwording in de samenleving tot
stand wil brengen en in stand wil houden;
het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement;
het Platform wil bevorderen dat patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, een adequate begeleiding, behandeling en zorg;
het Platform wil bevorderen dat werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit
principe hun werk doen, volledig worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening.

−
−
−
−

•

Middelen

De stichting tracht haar doel te bereiken via het ethisch en juridisch beoordelen van ontwikkelingen en (wets)voorstellen die de sector zorg en welzijn raken. De stichting zoekt
steeds naar de meest effectieve wegen om de publieke opinie en het overheidsbeleid te
beïnvloeden in de door haar gewenste richting. Indien nodig organiseert de stichting
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 is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.
•

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2019 uit de volgende leden.
o
o
o
o
o
o
o

De heer D.J.H. (Diederik) van Dijk, 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;
De heer B. (Arthur) Alderliesten, 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.

Als adviseur van het bestuur is verbonden de heer P. Schalk, bestuurder van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie.
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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 1 januari 2019 kent de stichting de volgende kerndeelnemers.
Guido de Brès-Stichting Studiecentrum SGP
Juristenvereniging Pro Vita
Nederlands Artsenverbond
Nederlandse Patiënten Vereniging
Pro Life Verzekeringen
Prof. dr. G.A. Lindeboominstituut
Stichting Recht Zonder Onderscheid
Reformatorisch Maatschappelijke Unie
Stichting Siriz
Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Per 1 januari 2019 kent de stichting de volgende algemene deelnemers.
CGMV
CKG-Vrouw
Christelijke Gereformeerde Kerken Deputaten H.O.
Christelijke Hogeschool Ede
CMF Nederland (Christian Medical Fellowship)
Comité Vrouwenbonden
Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk
Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting
Helpende Handen
Stichting Schreeuw om Leven

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Financiering

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

Bezoldiging

Bestuursleden kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Er
worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden
redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.
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2. Activiteiten in 2019
•

Vergaderschema

Voor het planjaar 2019 zijn de volgende bestuursvergaderingen gepland.
o
o
o
o

13 februari
8 mei
18 september
20 november

-

13.30
13.30
13.30
13.30

•

Relevante thema’s

uur
uur
uur
uur

In het vigerende Regeerakkoord wordt opgeroepen tot ethische bezinning en
maatschappelijk debat rondom medisch-ethische thema’s. De stichting zal daaraan haar
bijdrage leveren.
De uitwerking en uitvoering van het manifest ‘Waardig ouder worden’ zal goede
aanknopingspunten bieden om ermee aan de slag te gaan. De stichting wil meewerken
aan de acceptatie en herwaardering van ouderdom, het voorkomen van eenzaamheid bij
ouderen, het leveren van passende zorg en de inzet van ‘levensbegeleiders’.
In het planjaar zal de abortuswetgeving worden geëvalueerd. De stichting volgt
nadrukkelijk het proces van totstandkoming van deze evaluatie en de uitkomsten ervan.
De onderwerpen abortus, euthanasie en prenatale screening blijft de stichting kritisch
volgen. Daarnaast wil de stichting ook de actuele ontwikkelingen rond embryo-ethiek
blijven belichten en duiden.
•

Voorgenomen activiteiten

In het planjaar hoopt de stichting ten minste tweemaal een netwerkbijeenkomst te
houden. Hierbij denken wij aan thema’s op medisch-ethisch terrein, zoals ontwikkelingen
in het embryo-onderzoek, orgaandonatie en de evaluatie van de Wet afbreking
zwangerschap.
Voorts zal de in 2018 gehouden Week van het Leven in het planjaar zorgvuldig worden
geëvalueerd.
De intentie is om in het najaar van 2019 opnieuw een Week van het Leven organiseren.
Door leden van het Platform zullen er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het is
vooral de bedoeling dat organisaties en mensen zelf in beweging komen en in deze week
aandacht besteden aan het thema. Door de stichting vindt waar nodig ondersteuning en
bundeling van krachten plaats. De website www.weekvanhetleven.nl zal gevuld worden
met nieuwe acties en activiteiten. Ook wordt een nieuwe crowdfundingsactie overwogen.
In het planjaar wordt tevens een symposium voorbereid, te houden in 2020. Het
onderwerp ervan moet nog worden vastgesteld, maar gedacht wordt aan het thema
‘maakbaarheid’.
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Begroting voor 2019
Baten

€

Deelnemersbijdragen

3.000

TOTAAL

3.000

Lasten

€

Financiële administratie
Secretariaat
Opstellen en controleren jaarrekening
Netwerkbijeenkomsten
Representatiekosten
Bankkosten
ICT-ondersteuning
Abonnement webhosting
Onderhoud website
Kantoorartikelen
Kamer van Koophandel

1.200
750
450
350
200
100
100
150
145
25
25

TOTAAL

3.000
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