
 
 

 

Verkort beleidsplan 

 

1 Gegevens Stichting LevenseindeCounseling (SLC) 

Vestigingsadres  : Wendelmoet Claesdochterlaan 2 

    : 1141 JC Monnickendam 

Fiscaal nummer (RSIN) : 855871921 

Bestuur    : Marijke Mulder (voorzitter)  

    : Frank Van den dries (secretaris)  

    : Joke Hogenhout (penningmeester) 

 

2 Missie en visie 

Stichting LevenseindeCounseling is een jonge organisatie, opgericht om actief deel te 

nemen aan het levendige maatschappelijke discours rondom het zelf beschikkende 

levenseinde en om breed toegankelijke begeleiding te faciliteren voor mensen die in 

gesprek willen over levenseindethema’s. 

Stichting LevenseindeCounseling staat daarmee voor het bespreekbaar en uitvoerbaar 

maken van een zorgvuldig en weloverwogen humaan levenseinde in eigen regie en onder 

eigen verantwoordelijkheid. Leidend bij de counseling is respect voor de autonomie 

(zelfbeschikking) van de volwassen burger. 

Stichting LevenseindeCounseling streeft ernaar dat cliënten die daar behoefte aan hebben 

in contact kunnen treden met een professioneel geschoolde levenseindecounselor naar 

keuze.  

Mede ten behoeve van de naamsbekendheid ondersteunt Stichting LevenseindeCounseling 

in het maatschappelijke veld proactief het discours over zelfeuthanasie (het in eigen regie 

en onder eigen verantwoordelijkheid verwezenlijken van een zorgvuldig en weloverwogen 

humaan levenseinde). 

 

3 Stichting LevenseindeCounseling wil bovenstaande bereiken door: 

� Het faciliteren van alle activiteiten die de aan de website verbonden 

Samenwerkende Levenseinde Counselors verrichten. Onder levenseindecounseling 

wordt door SLC verstaan het begeleiden van mensen die de regie over het eigen 

levenseinde willen overwegen, nastreven en/of behouden middels non-directieve, 

verhelderende en (algemeen) informatieve gesprekken. 

� Het financieel ondersteunen van de website www.levenseindecounseling.com en alle 

andere publicitaire kanalen die levenseindecounseling onder de aandacht brengen. 

� Het bieden van ruimte voor een professioneel klimaat van intervisie, opleiding en 

training van de levenseindecounselors, met inbegrip van reis- en verblijfskosten. 



 
 

 

� Het verstrekken van materialen die een voorlichtende functie hebben op het vlak van 

levenseindecounseling en zelfeuthanasie. 

� Het organiseren van en/of bijdragen aan diverse activiteiten op het vlak van 

voorlichting, ten behoeve van het algemene publiek en professionals in de zorg- en 

welzijnssector. 

 

 

4 Het bestuur 

 

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door de Samenwerkende LevenseindeCounselors 

en heeft de functies en werkzaamheden goed kunnen verdelen binnen deze samenstelling. 

Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. Er is een Huishoudelijk Reglement 

opgesteld waarin de te hanteren procedures en werkzaamheden uitputtend beschreven 

staan.  

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 

gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders 

vacatiegelden toekennen als beloning. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun 

werkzaamheden. Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan 

de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting 

 

5 Het beleid van SLC is de komende jaren gericht op:  

� het bestendigen en uitbouwen van kwaliteit en professionaliteit van de counseling, 

� het uitbouwen van de naamsbekendheid, 

� het verwerven van gelden. 

 

Het bestuur acht het van belang om een netwerk van personen verder uit te bouwen en te 

organiseren op wiens deskundigheid een beroep kan worden gedaan om de Stichting en de 

Samenwerkende  

LevenseindeCounselors te ondersteunen en te voeden in de werkzaamheden en de 

verdieping van de deskundigheid.  

Het is voor de komende periode de taak van het bestuur om de drie genoemde punten uit 

te werken in een strategie voor 2017. Per punt dient daarbij gedacht te worden aan:  

� Het bestendigen en uitbouwen van kwaliteit en professionaliteit: 

o creëren van mogelijkheden voor de Samenwerkende Levenseinde Counselors 

om hun vergaderingen, intervisie en deskundigheid te organiseren, 

o ondersteunen van het formeren van een groep van deskundigen, 

o opleidingen en cursussen mogelijk maken, mits de financiële middelen dit 

toelaten. 

� Het uitbouwen van naamsbekendheid: 

o deelnemen aan seminars, bijeenkomsten e.d., 

o zorgen voor marketingmateriaal zoals flyers en visitekaartjes, 

o zelf bijeenkomsten organiseren. 

� Het werven van gelden: 

o marketingmateriaal (nieuwsbrief, flyers, e.d.) t.b.v. het werven van 

donateurs, 



 
 

 

o het organiseren van de ANBI status 

 

 

6 Financieel overzicht en begroting 

Onderstaand overzicht beschrijft het financiële resultaat van de Stichting 

Levenseindecounseling over boekjaar 2016. De cijfers zijn een indicatie ter verbetering 

van de leesbaarheid. 

 

Uit deze cijfers blijkt dat een zeer positief resultaat geboekt is. Het bedrag aan donaties 

bleek meer dan begroot. Daarnaast is er sprake geweest van een ruimhartig legaat. 

Daardoor is een zeer tot tevredenheid stemmende reserve opgebouwd.  

 Inkomsten  Uitgaven 

BEGROOT ONTVANGEN BEGROOT UITGAVEN

 Donaties 1500 2300  Bestuur 300 370

 Legaten 0 2000  Beheer 200 0

 Divers 0 0  Counselors 0 0

 Deskundigheidsbev 100 25

 PR  150 170

 Overig 0 0

 Totaal 2016 1500 4300  Totaal 2016 750 565

 Toelichting posten: 

 Bestuur 

 Beheer 

 Counselors 

 Deskundigheidsbev 

 PR  

 FINANCIEEL JAAROVERZICHT SLC 2016 

 uitgaven tbv vergaderingen zoals huur, consumpties, reiskosten 

 uitgaven tbv website, overhead stichting, klachten conform protocol 

 declaraties van counselors conform protocol 

 uitgaven tbv gasten, consumpties 

 uitgaven tbv promotiemateriaal 



 
 

 

Al met al geeft dit overzicht weer dat er voor 2017 sprake is van een zeer gezonde 

financiële start. Met dezelfde behoudende manier van omgaan met kosten zal het 

komende jaar dus ook financieel gezond kunnen verlopen.  

 

Ter verduidelijking daarvoor is een begroting voor de komende jaren opgenomen.  

 

7 Opvragen beleidsplan, statuten en huishoudelijk reglement 

Via de mail (info@levenseindecounseling.com) is een volledig exemplaar van het 

beleidsplan op te vragen. Dit geldt eveneens voor de statuten, het huishoudelijk reglement 

en de klachtenprocedure. 

Inkomsten Uitgaven

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Donaties 2000 2500 3000 Bestuur 300 300 300

Legaten ed 0 0 0 Beheer 100 150 200

Divers 0 0 0 Counselors 100 150 200

Deskundigheid 100 200 300

PR 200 300 400

Overig 0 0 0

Totaal 2000 2500 3000 800 1100 1400

Toelichting posten:

Bestuur  uitgaven tbv vergaderingen zoals huur, consumpties, reiskosten

Beheer  uitgaven tbv website, overhead stichting, klachten conform protocol

Counselors

Deskundigheid

PR  uitgaven tbv promotiemateriaal

 uitgaven tbv gasten, consumpties

BEGROTING SLC DRIE JAAR

 declaraties van counselors conform protocol


