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Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestond op 31 december 2014 uit Noud te Riele
voorzitter en penningmeester, Catharina Vasterling secretaris en Jan Kleijne.
Het bestuur heeft in 2014 vijf maal vergaderd.
Boudewijn Chabot en Stella Braam zijn adviseurs van de Stichting.
De activiteiten van de Stichting.
In de activiteiten van de stichting in 2014 kan onderscheid gemaakt worden in:
1. Discussies gericht op nadere afbakening van de doelstelling en strategiebepaling
2. Activiteiten ter ondersteuning van Boudewijn Chabot bij de productie en onder de
aandacht brengen van voorlichtingsmateriaal met betrekking tot “een waardig
levenseinde
3. Informatieverstrekking en contacten met verwante organisaties.
Ad. 1 Doelstelling
Werd de stichting in 2011 opgericht met een zeer algemeen geformuleerde
doelstelling; “ vergroting van kennis, toegankelijk maken van informatie en educatie
ronde het waardig levenseinde in eigen beheer en in overleg met naasten ( autoeuthanasie)” bestond bij het bestuur nog verschil in opvatting over hoe aan deze
doelstelling uitvoering te geven. Daarbij speelde ook een rol dat er in Nederland
verschillende organisaties zijn die zich met de problematiek rond het levenseinde
bezig houden. Het bestuur was unaniem van mening dat het van belang was een
aanvullende en ondersteunende rol te hebben. Duidelijk werd ook dat de Stichting
zich niet bezig houdt met uitvoerende taken rond het levenseinde maar uitsluitend
adequate, betrouwbare informatie volgens “state of the art” toegankelijk wil maken.
Boudewijn Chabot met zijn vele nationale en internationale contacten is daarbij de
voornaamste bron van informatie voor de Stichting.
Ad2. Voorlichting.
In 2013 werd gestart met een sponsorcampagne om de dvd “Sterven in eigen regie “
te kunnen produceren. De dvd is bedoeld voor opleidingsdoeleinden en om het
gesprek over een zelfgekozen levenseinde te ondersteunen. Hiertoe werd € 8.200,door sponsors opgebracht.
Een voorlichtings-dvd onder de titel “Taking control of your Death” met een Engels
voice-over is begin 2014 uitgekomen. De benodigde gelden voor de vertaling en
productie werden uit een grote schenking aan Boudewijn Chabot persoonlijk
verkregen.
Een nieuwe sponsoractie in 2014 leverde € 2.450,- op. Een extra gift van € 500,bracht het totaal op € 2.950,- Dit bedrag is besteed aan de uitgave van het boek
‘Taking Control of your Death by stopping Eating and Drinking”. Dit boek is door
Boudewijn Chabot gepresenteerd op het wereldcongres van de ‘Right to Die’
beweging in september 2014 in Chicago, alwaar hij ook een inleiding hield.
Bij Amazon.com zijn nu twee films en twee boeken te bestellen:
De films
‘Eyewitnesses’ en ‘The Helium Method’
De boeken ‘Taking Control of your Death by stopping Eating and Drinking’ en
‘A way to Die, Methods for a Self-Chosen and humane Death’.

Het boek ‘Uitweg’ van Boudewijn Chabot en Stella Braam is geactualiseerd en kent
inmiddels een negende druk. In 2015 verschijnt de tiende druk.
Boudewijn Chabot schreef twee hoofdstukken in het boek ‘De dokter en de dood’ van
Lia van Zuylen en Agnes van der Heide.
Ad. 3
De website www.eenwaardiglevenseinde.nl werd geactualiseerd en gemakkelijker
toegankelijk gemaakt. Via deze website wordt informatie verstrekt over de
verschillende methoden van auto-euthanasie, de instructie dvd over de
heliummethode en de dvd “Sterven in eigen regie” kan via deze website besteld
worden en de website houdt actuele meldingen bij over knelpunten bij autoeuthanasie.
In 2014 werden 228 dvd ’s over de heliummethode via de website verkocht en 304
dvd ‘s “Sterven in eigen regie”.
Voor de buitenlandse geïnteresseerden werd de Engelstalige website
www.dyingathome.nl ingesteld. Via www.sterbenzuhause.nl wordt doorgeschakeld
naar deze Engelstalige site.
Hoewel er plannen zijn om met enkele organisaties de contacten wat te intensiveren
is dit in 2014 nog niet van de grond gekomen. Er is wel een afstemmingcontact met
het Humanistisch verbond geweest en een kennismaking met het bestuur van
Stichting de Einder. De contacten met Stichting de Einder bestonden al langer en zijn
in 2014 geïntensiveerd.
Financieel overzicht
De stichting werkt tot nu toe low budget.
Beginsaldo 2014
Eindsaldo 2014

€
€

Inkomsten:
Ingekomen donaties
Ingekomen onkostenvergoeding

€ 3.020,€ 272,50

Uitgaven:
Bijdrage Engelstalige boek
Bankkosten
Hostingkosten websites
Werk derden

€ 2.500,€ 127,50
€ 129,50
€ 500,-

Een begroting voor 2015 is niet opgesteld.

315,375,-

