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1. Inleiding
Als het gaat om zelfbeschikking in relatie tot het -zelfgekozen- levenseinde, ligt het
accent in het politieke en publieke debat nog immer, en eigenlijk steeds meer, op het
doen van een beroep op anderen (artsen in het bijzonder en in een verre toekomst
mogelijk 'levenseindebegeleiders') om te kunnen of te 'mogen' sterven.
Stichting LevenseindeCounseling blijft in de maatschappelijke discussie een principieel
standpunt innemen. Wie zelfbeschikking serieus neemt, besef heeft van de eigen
verantwoordelijkheid voor gemaakte keuzes en in staat is het eigen levenseinde op
humane wijze zelf te organiseren, hoeft geen beroep te doen op arts en/of overheid voor
euthanasie of hulp bij zelfdoding.
Vandaar dat zelfeuthanasie staat voor een zelfbeschikt en zorgvuldig georganiseerd
levenseinde in eigen regie. De aan de stichting verbonden levenseindecounselors bieden
begeleiding bij het verwerven en/of behouden van de zelfbeschikking.

2. SLC werkzaamheden
Ten behoeve van de dagelijkse praktijk maakt SLC het mogelijk dat cliënten in contact
kunnen treden met een professioneel geschoolde levenseindecounselor naar keuze – de
website van de stichting is daartoe de belangrijkste ingang.
Het uitgangspunt van de counseling is het begeleiden van mensen die de regie over het
eigen levenseinde willen overwegen, nastreven en/of behouden. Deze begeleiding vindt

plaats door middel van non-directieve, verhelderende en (algemeen) informatieve
gesprekken.
Daarnaast ondersteunt SLC initiatieven die aansluiten bij haar missie: het bespreekbaar
en uitvoerbaar maken van een zorgvuldig en weloverwogen humaan levenseinde in eigen
regie en onder eigen verantwoordelijkheid.
De levenseindecounseling wordt momenteel door drie levenseindecounselors aangeboden,
waardoor landelijke dekking gegarandeerd is. De aanvragen worden zonder wachttijd
behandeld en ingepland.

3. Algemene SLC doelen
 Het faciliteren van activiteiten die de aan de stichting verbonden
levenseindecounselors verrichten.
 Het financieel ondersteunen van de website van SLC en alle andere publicitaire
kanalen die levenseindecounseling onder de aandacht brengen.
 Het aanbieden van ruimte voor intervisie, opleiding en training van de
levenseindecounselors.
 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 en uitdieping van het autonome levenseinde thema.
 Het verzorgen van een up-to-date website en flyer.
 Het in gesprek blijven met het netwerk en nieuwe contacten op het levenseindevlak
onderzoeken en aangaan.

4. Specifieke aandacht voor thema’s en communicatie
Elk jaar koos het SLC bestuur in de afgelopen jaren een thema dat het jaar door in de
schijnwerper komt te staan. Inmiddels is er aandacht gegeven aan ‘wikken en beschikken’;
aan ‘het overdenken van onze sterfelijkheid’; aan ‘voltooid leven’. Ook ‘zorgvuldige
begeleiding’ heeft zijn aandacht mogen krijgen. Voortdurend echter staat tevens het
thema zelfbeschikking centraal.
Gezien de Covid-19 perikelen van afgelopen twee jaar is er helaas geen thema bepaald
voor 2022. Te veel onzekerheden hebben er in het afgelopen jaar voor gezorgd dat een
uitvoerig uitwerken van een thema niet relevant bleek. Dat lijkt voor dit jaar ook op te
gaan al is het jaar gelukkig nog maar net begonnen.
Landelijke bekendheid van SLC is vooralsnog gering, al kan worden opgemerkt dat SLC een
vaste plek heeft verworven. Door de Covid-19 beperkingen zijn veel
vergadermogelijkheden en andere activiteiten weggevallen. Daardoor zijn navenant
minder werkzaamheden van SLC opgepakt en is er terughoudend gehandeld in de richting
van media als twitter, blog en nieuwsbrieven. Het brede netwerk van de stichting is

zoveel als mogelijk was in beeld gebleven. De stichting staat nog immer open voor het
organiseren van regionale lezingen en presentaties.

5. Financiën
SLC voert geen actief financieel wervingsbeleid. Wel wordt op de website, in de flyer en
in de nieuwsbrief steeds gewezen op de mogelijkheid om donateur te worden. Dit is
echter geen verplichting, ook niet wanneer gebruik gemaakt wordt van begeleiding door
een aan de stichting verbonden counselor.
Voor het beheer van de door donateurs geschonken gelden maakt SLC gebruik van een
bankrekening bij ING bank waar deze gelden transparant en zonder risico gestald zijn.
Counselors verrichten kosteloos vrijwilligerswerk voor de SLC. Zij kunnen gebruik maken
van een onkostenvergoeding voor concreet gemaakte kosten. Dit laatste geldt tevens
voor de bestuursleden. Aan bestuursleden echter kent SLC een vrijwilligersbeloning toe
van €30 per maand. Momenteel bestaat het bestuur uit twee personen. Omdat een
derde counselor is toegetreden aan het team counselors kan mogelijk, conform
reglementen, een derde bestuurslid volgend jaar toetreden.
Het inkomsten- en uitgaven overzicht van 2021 (de cijfers zijn afgerond ter verbetering
van de leesbaarheid):

De balans is tevens uit deze cijfers te lezen omdat SLC een heel enkelvoudige
administratie kent. Er zijn geen overlopende posten, vorderingen of schulden. Ook de
fiscus heeft geen rol in de administratie.
De stichting heeft uit donaties 1510 euro ontvangen. Dit mooie cijfers is ontstaan door
een grote donatie in juli van 1000 euro. De terugkerende donaties laten echter een
langzaam teruglopend cijfer zien. Dat maakt dat er voor de toekomst geen hoog
donatiegetal in de begroting kan worden opgevoerd; ook vanwege het feit dat SLC geen
actief financieel wervingsbeleid voert. In het verleden is sprake van een groot legaat.
Deze financiële reserve geeft de stichting de speelruimte om toch op deze voet met de
uitgaven om te gaan.
Wat het bestuur opvalt is dat de uitgaven een ongeveer gelijke tred hielden met het jaar
ervoor. Dat heeft er alles mee te maken dat ook 2021 een Corona jaar was en dat
bijeenkomsten voor het bestuur en de counselors veel minder mogelijk waren. Er is een
kans dat er ook de komende jaren veel minder reis- en lunchkosten zijn omdat ook SLC,
zoals veel organisaties in Nederland, het digitaal vergaderen omarmd heeft.
Sinds 2019 heeft SLC een vrijwilligersvergoeding toegekend aan de bestuursleden. Dit
verklaart tevens de grootte van de post ‘Bestuur’, zowel begroot alsook uitgegeven. Elk
jaar wordt binnen het bestuur overlegd of deze situatie te handhaven is; de
inkomstenkant van de financiën overwegende.

Jaarlijks maakt SLC tevens een begroting voor 3 jaar. Een en ander bedoeld om
activiteiten in te plannen en trends te ontdekken in de financiële geldstromen.

Telkenmale worden deze cijfers aangepast vanuit de financiële input en voortschrijdend
inzicht.

6. Tenslotte
Het beleidsplan dient om voorgenomen beleid concreet vast te leggen en is daarmee
zowel richtinggevend als houvast voor de activiteiten van het bestuur. Daarnaast is het
een manier om verantwoording af te leggen aan de donateurs die de werkzaamheden
van SLC ondersteunen.
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