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• De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie wordt afgekort tot de ‘Stichting Vrienden’ of VvEE

• De achterban en begunstigers van VvEE worden afgekort tot de “Vrienden”.
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Missie, doelstellingen en 

uitgangspunten

Missie

De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE) maakt de financiële onafhankelijkheid 
van de Stichting Expertisecentrum Euthanasie (EE) mogelijk, zodat deze slagvaardig hulp kan verlenen 
aan mensen met een doodswens die hun vrijwillig en weloverwogen verzoek om euthanasie niet door 
de eigen arts gehonoreerd zien.

Uitgangspunten

• De hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie (EE) geschiedt ongeacht ras, geloof of andere 
eigenschappen van de hulpvrager en ongeacht de financiële mogelijkheden van de hulpvrager.

• De door VvEE te ondersteunen hulpverlening (begeleiding bij of uitvoering van levensbeëindiging) 
vindt plaats binnen het kader van de daartoe geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

• De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken 
van winst.
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VvEE realiseert haar doelstelling door:

 Het financieel ondersteunen van EE, waar deze haar hulpverlening niet kan financieren uit reguliere inkomsten. 
 Het mogelijk maken van de deskundigheidsbevordering binnen EE en van het uitdragen van haar expertise naar medici en andere 

relevante doelgroepen. Deze ondersteuning kan zowel projectmatig als structureel van aard zijn.
 Het ondersteunen van het maatschappelijk debat en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek rondom euthanasie en de 

hulpverlening van EE.
 Het ondersteunen van andere activiteiten van EE waarmee de realisering van bovengenoemde doelstellingen gebaat is.

Doelstellingen

 Het geven van voorlichting over een vrijwillig levenseinde, euthanasie in het algemeen en het werk van 
EE in het bijzonder. 

 Het bevorderen van een betere hulpverlening aan hen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden.
 Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging en het bevorderen van een 

beter gebruik van de mogelijkheden die de wetgeving biedt.
 Het financieren van:

- de ontwikkeling van de organisatie EE
- scholing en deskundigheidsbevordering binnen en buiten EE
- het bevorderen van het maatschappelijk debat en van wetenschappelijk onderzoek
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Projectsubsidies
VvEE subsidieert projecten die door EE geïnitieerd worden. 
• EE dient hiertoe subsidieverzoeken in principe met een zogenaamd Project Initiatie Document in. 

Hierin staan doelen, aanpak, werkwijze kosten en wijze van rapporteren over de voortgang van het 
project vermeld. 

• Hierop besluit het bestuur van VvEE al dan niet tot subsidiering. 
• Periodiek, tenminste zo spoedig mogelijk na afloop van ieder half jaar wordt VvEE (diepgaand) over de 

voortgang van projecten geïnformeerd. Ieder kwartaal wordt tijdens de vergaderingen van het 
bestuur van VvEE de stand van zaken met betrekking tot de projecten weergegeven. 

Projecten 2020
Zorg
 Relatiebeheer GGZ
Scholing
 Overhead Consultatie & Opleiding
 Consulent euthanasie | verpleegkundige en arts
 Scholing beroepsgroepen
 Relatiebeheer onderwijs
 Deskundigheidsbevordering EE
Maatschappelijk debat en onderzoek
 Begeleider (wetenschappelijk) onderzoek
 Onderzoek naar rouw (na suïcide of euthanasie)
Indien binnen EE onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor het ontwikkelen en versterken van de 
organisatie en dienstverlening van EE, dan vraagt EE de Vrienden om aanvullende ondersteuning.

Projecten
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Nieuwsbrief
VvEE biedt de mogelijkheid aan geïnteresseerden om zich in te schrijven voor toezending van een 
nieuwsbrief.
• De nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar.
• Deze wordt zoveel mogelijk digitaal verzonden. Rekening houdend met onze doelgroep, zal een 

nieuwsbrief echter ook altijd in een gedrukte vorm beschikbaar zijn.

Voorlichting

Informatiebijeenkomsten Vrienden
• VvEE organiseert regionale bijeenkomsten om de Vrienden te informeren over de ontwikkelingen van 

EE en VvEE en ons gedachtegoed. 
• Doel van deze regionale bijeenkomsten is niet alleen het geven van informatie, maar ook de dialoog 

tussen en met Vrienden.
• De bijeenkomsten worden in 2020 acht maal georganiseerd.
• Er wordt een goede landelijke spreiding gevonden, zodat het voor iedere Vriend goed aan te reizen is.
• De bijeenkomsten zijn zo ingericht dat er circa 100 deelnemers zijn, zodat het onderlinge gesprek 

goed mogelijk is. De bijeenkomsten zijn voor Vrienden kosteloos toegankelijk.

Website
• De website van VvEE is geïntegreerd in die van EE en is in 2019 helemaal vernieuwd.
• Via de website wordt informatie verschaft en wordt aan ANBI verplichtingen voldaan.
• De website biedt informatie over de fiscale aspecten van doneren, legaten en erflatingen. Vanaf de 

website is het mogelijk om direct te doneren (iDEAL) en op eenvoudige wijze een schenkingsakte te 
downloaden of een vraag over erflating te stellen.
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Weerstandsvermogen
• In 2015/2016 is besloten om het weerstandsvermogen van EE groetendeels bij VvEE onder te 

brengen. Hierover zijn in een convenant (zie verder) samenwerkingsafspraken gemaakt tussen EE 
en VvEE.

• VvEE bouwt in voldoende mate reserves op om in het geval van een calamiteit, zonder enige andere 
financiering, EE een afgesproken periode in stand te kunnen houden,.

Bankfunctie
• De financiële reserves van VvEE worden ingezet om EE van financiële middelen te voorzien en 

financiële onafhankelijkheid mogelijk te maken. Hiertoe is een rekening courant verhouding 
opgezet die indien nodig EE op een gereguleerde wijze in staat stelt over werkkapitaal te 
beschikken.

• Dit betekent dat EE niet naar de bank hoeft voor een lening indien er middelen nodig zijn voor de 
ontwikkeling van de organisatie en de hulpverlening. Eventuele rentekosten worden zo bespaard.

Financiële onafhankelijkheid 

van EE mogelijk maken



EXPERTISECENTRUM EUTHANASIE | VRIENDEN

8

Personeel
• VvEE heeft geen personeel in dienst en heeft niet de intentie om medewerkers in dienst te nemen.
• EE-medewerkers bieden ondersteuning aan VvEE.
• VvEE en EE streven er gezamenlijk en nadrukkelijk naar om binnen de Vrienden beschikbare 

expertise in te zetten voor de doelstellingen van VvEE en EE.

ANBI
• VvEE zet zich in om de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden.
• Gevers zijn hiermee gewaarborgd dat op een fiscaal gunstige wijze gedoneerd, geschonken of 

nagelaten kan worden.

Bedrijfsvoering | 1

Vriendenadministratie
• De administratie van de Vrienden is uitbesteed en ondergebracht bij de Stichting MEO. MEO biedt 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen.
• Voor deze werkzaamheden zijn overeenkomsten afgesloten die de wijze van dienstverlening 

vastleggen en tevens de privacy van Vrienden waarborgt.
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Verwerving van middelen
• Verwerving van financiële middelen gebeurt voornamelijk onder particulieren in de vorm van donaties, schenkingen, 

erfenissen en legaten.
• VvEE kan ook financiële middelen verwerven bij bedrijven, vermogensfondsen en andere maatschappelijke 

organisaties.
• De Vriendenkring wordt onderhouden door voortdurend te streven naar de werving van nieuwe Vrienden en 

desgewenst daartoe campagne te voeren.
• Veel Vrienden hebben zich gecommitteerd aan het geven van een periodieke bijdrage aan VvEE.
• Die Vrienden die geen vaste bijdrage hebben toegezegd worden jaarlijks benaderd om een gift te doen. 
• Steeds worden (potentiele) Vrienden gewezen op de fiscale mogelijkheden met betrekking tot doneren, schenken en 

erflatingen.
• Erfenissen worden uitsluitend beneficiair aanvaard. Aan erflaters kunnen diensten aangeboden worden als een fonds 

op naam of het uitvoeren van een executeurschap. Voor dit laatste wordt een deskundige derde partij ingeschakeld.
• VvEE zal zich conformeren aan de in de branche geldende gedragscodes op het gebied van fondsenwerving.
• In 2020 wordt het CBF keurmerk aangevraagd.
• De kosten van fondsenwervende activiteiten moeten in een redelijke verhouding staan tot de daarmee gerealiseerde 

inkomsten. VvEE streeft naar maximaal 15% en rapporteert hierover transparant in begrotingen en jaarrekeningen.

Bankkeuze

• VvEE heeft de TRIODOS bank als primaire bank.
• Daarnaast worden ook rekeningen bij de ASN Bank en ING bank aangehouden voor voldoende spreiding van reserves.

Bedrijfsvoering | 2

Beheer van middelen en financiële administratie
• Het vermogen van VvEE wordt defensief beheerd op reguliere spaarrekeningen en dus niet belegd in risicodragende 

fondsen. Het vermogen is opgenomen in een algemene reserve.
• De financiële administratie wordt verzorgd door de betreffende afdeling van EE.
• Het streven is hierbij om zoveel mogelijk papierloos te werken.
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Governance

Het bestuur van de Stichting VvEE bestaat uit:
 De heer mr. Pieter (P.P.W.) Swildens - voorzitter
 Mevrouw drs. Trudy (G.M.M.) van den Berg – secretaris, plv voorzitter
 De heer mr. Hans (J.) de Haan - penningmeester
 Mevrouw drs. Marijke (M.G.A.) van Moll, plv secretaris
 Mevrouw drs. Riet (H.E.) van Tuil, plv penningmeester
Er is een rooster van aftreden. 
VvEE committeert zich, voor zover mogelijk, net als EE aan de Zorgbrede Governancecode 2017.

Beloning bestuurders

 De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte bestuurstaken.
 Onkosten worden vergoed, waaronder gemaakte reiskosten.

Accountantscontrole

 De accountantscontrole wordt uitgevoerd door CROP Registeraccountants en omvat een controle van de 
administratieve processen en van de jaarstukken.

 Over de jaarrekening wordt een goedkeurende verklaring gevraagd. 

Bedrijfsvoering | 3

Convenant samenwerking EE en VvEE

De (werk)relatie tussen EE en VvEE is uitgewerkt in een convenant EE en VvEE.
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• De lijn van het beleid 2020 wordt ook in de navolgende jaren gecontinueerd.

• De stichting VvEE blijft zichtbaar voor de vrienden en zal dienstbaar blijven voor 

deze groep.

• De communicatie gaat via de nieuwsbrief, de website en vriendenbijeenkomsten. 

De nieuwsbrief is op papier en digitaal beschikbaar. In de nabije toekomst wordt er 

een luisterversie aan toegevoegd.

• Om het voortbestaan van de stichting te borgen wordt actief geworven onder 

Vrienden.

• Er wordt gestreefd naar meer en meer betalende vrienden

• Voor de toekomst wordt gekeken welke doelgroep stabiliteit kan geven. Speerpunt 

is verjonging van de bestaande groep Vrienden.

Meerjarenperspectief VvEE (1)
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• De stichting blijft alert op veranderingen in het maatschappelijk debat over 

euthanasie en levenseinde. Waar wenselijk zal VvEE deelnemen aan dit debat en de 

vrienden op de hoogte houden van veranderingen.

• Stichting VvEE houdt de bijeenkomsten zoals ze nu zijn en blijft alert op de vraag en 

veranderingen daarin. Dat kan inhouden dat de nu bestaande onderwerpen zullen 

wijzigen. Het bestuur van VvEE stelt zich daarbij flexibel op. 

• VvEE draagt zorg voor financiering van goedgekeurde projecten van EE en is daarin 

volgend op de initiatieven van EE.

• VvEE zal elk jaar haar functioneren kritisch evalueren en desgewenst het beleid 

bijstellen.

Meerjarenperspectief VvEE (2)
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