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VERSLAG
van de algemene ledenvergadering (ALV) van de Coöperatie Laatste Wil (CLW)
gehouden op 28 mei 2016 in Hilversum
Aanwezig
190 leden (onder wie enkele aspirant-leden)
Bestuur:
Jos van Wijk, voorzitter
Gert Rebergen, secretaris/penningmeester
Verslag
Jaap van Riemsdijk
1. Opening en mededelingen bestuur
Jos van Wijk, voorzitter van het bestuur van de CLW, heet allen welkom en stelt het bestuur
en de notulist voor aan de (nieuwe) leden die voor de eerste keer aanwezig zijn. Het aantal
leden van de CLW is sinds de laatste ALV gestegen van 2400 naar 2929. De stijging is onder
andere te danken aan de aandacht die het televisieprogramma Nieuwsuur afgelopen zondag
aan de CLW heeft besteed.
Jos doet de volgende mededelingen:
- Het bestuur is dankbaar voor het feit dat vrijwilligers zich bereid hebben verklaard de
financiële administratie en de ledenadministratie te verzorgen en huiskamerbijeenkomsten
(zie agendapunt 5) te coördineren.
- Uit de Ledenadviescommissie (LAC) vertrekken Petra de Jong, Peggy Jordens en Albert
Heringa. Het bestuur roept belangstellenden op zich kandidaat te stellen.
2. Verslag ALV d.d.07-11-2015
Het verslag van de ALV d.d. 07-11-2015 wordt goedgekeurd en geeft aanleiding tot de
volgende vragen:
- Is het mogelijk het afwijzen door de belastingdienst van de ANBI-status (fiscale voordelen
bij schenken en erven) ten goede te keren?
Gert Rebergen, secretaris/penningmeester van het bestuur van de CLW, zet uiteen dat de
ANBI-status terecht niet is verleend, omdat de CLW op grond van zijn rechtsvorm een
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onderneming is. De CLW heeft inmiddels goed contact met de belastingdienst en zal nagaan
of een oplossing mogelijk is.
De vraagsteller verklaart zich bereid meer contributie, waarover geen
vennootschapsbelasting verschuldigd is, te betalen. Gert antwoordt dat hierover tijdens de
vorige ALV uitvoerig van gedachten werd gewisseld met als conclusie de contributie
vooralsnog niet te verhogen om het lidmaatschap laagdrempelig te houden.
- Waarom wil ook de NVVE in aanmerking komen voor een proefneming met een
laatstewilmiddel in de autonome route?
Jos laat weten dat de door de NVVE voorgenomen proefneming andere uitgangspunten
heeft dan de proeftuin van de CLW. Hierover zal later tijdens deze vergadering in de
werkwinkel “Wie doet er mee met de proeftuin?” gesproken worden.
3. Jaarrekening 2015
Conform de statuten heeft de RvT de jaarrekening 2015 goedgekeurd. Vaststelling en
décharge is de taak van de ALV.
De jaarrekening 2015 wordt besproken waarbij als belangrijkste punten naar voren komen:
- Gert laat weten dat op het resultaat 9500,-- Euro in mindering moet worden gebracht
wegens nog te betalen vennootschapsbelasting. Dit vloeit voort uit een schikking met de
belastingdienst. Deze is van mening dat de CLW als onderneming in 2015 te weinig
(belastbare) omzet heeft behaald in relatie tot de in mindering gebrachte aftrekposten. Met
de belastingdienst werd tevens afgesproken dat de CLW niet meer BTW-plichtig zal zijn.
- De jaarrekening is samengesteld door Schaap & Van Dijk, belastingadviseurs en
accountants te Bunschoten. Jaarlijks besluiten RvT en bestuur aan welk kantoor de opdracht
te geven, omdat het van belang is geregeld te wisselen.
- Gesproken wordt over mogelijkheden de CLW financieel te steunen. Donaties tellen mee in
het financiële resultaat waarover vennootschapsbelasting verschuldigd is. Opgericht zou
kunnen worden een "Vriendenstichting", maar bij het schenken van gelden door zo’n
stichting aan de CLW voor een bepaalde bestemming is (21%) BTW van toepassing. Het
bestuur doet verder onderzoek naar fiscaalvriendelijke wegen ten gunste van de CLW.
Na deze gedachtewisseling stelt de ALV bij acclamatie de jaarrekening 2015 vast en verleent
décharge aan RVT en bestuur.
4. Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) en Bestuur
Roelie Dijkman treedt af als lid van de RvT en is niet herkiesbaar.
De RvT draagt Marcel Boyer aan de ALV voor om tot lid van de RvT te benoemen.
Marcel introduceert zich. Hij is jurist, werkte de laatste 20 jaar als advocaat en was daarvoor
bestuurder en toezichthouder van zorginstellingen. Marcel voelt zich zeer betrokken bij de
doelstellingen van de CLW en wil graag de juridische aspecten in de RvT behartigen.
Peter Patijn, die nu deel uitmaakt van de Ledenadviescommissie (LAC), heeft zijn
belangstelling voor het lidmaatschap van de RvT uitgesproken. Het ligt in de bedoeling zijn
kandidatuur tijdens de volgende ALV formeel voor te leggen. Dan zal ook versterking van de
LAC geagendeerd worden.
Jos van Wijk treedt af als lid van het bestuur en is herkiesbaar.
De RvT draagt Jos aan de ALV voor om tot lid van het bestuur te herbenoemen.
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Gert Rebergen treedt af als lid van het bestuur en is niet herkiesbaar.
De RvT draagt Petra de Jong aan de ALV voor om tot lid van het bestuur te benoemen.
Petra introduceert zich. Zij werkte lange tijd als longarts en was daarna zeven jaar directeur
van de NVVE waar zij in 2015 besloot te vertrekken. Petra heeft zich altijd met grote passie
ingezet voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. Haar affiniteit met een
laatstewilmiddel werd versterkt na de gezamenlijke zelfdoding van haar ouders. Petra vond
in een dagboekje van haar moeder de hartenkreet: “Wanneer komt er toch een
laatstewilmiddel”. Voor de realisering daarvan wil zij zich graag als bestuurslid van de CLW
sterk maken.
De statuten schrijven bij personen een schriftelijke stemming voor. Uit de stembriefjes, die
in de pauze worden geteld, volgt dat door de ALV worden benoemd:
- Marcel Boyer, benoeming tot lid van de RvT (178 uitgebrachte stemmen, 177 voor en
1 onthouding);
- Jos van Wijk, herbenoeming tot lid van het bestuur (178 uitgebrachte stemmen, 177
voor en 1 tegen);
- Petra de Jong, benoeming tot lid van het bestuur (178 uitgebrachte stemmen, 175
voor en 3 tegen).
Jos laat weten dat onlangs twee mensen te kennen hebben gegeven een bestuurlijke rol
binnen de CLW te willen vervullen. Zij stellen zich aan de aanwezigen voor.
Patricia Koster is antropoloog. Zij heeft door ervaringen met haar vader en gesprekken met
leeftijdgenoten steeds meer belangstelling gekregen voor de missie van de CLW. Zij wil graag
nader kennis maken en onderzoeken wat ze op bestuurlijk gebied zou kunnen betekenen.
Vooralsnog zal Patricia de coördinatoren (trekkers) van de inmiddels aangevangen
huiskamerbijeenkomsten begeleiden.
Fok de Wit is gepensioneerd directeur van een crematoriumorganisatie en heeft zich in die
hoedanigheid veel met de dood bezig gehouden. Hij is voorstander van zelfbeschikking aan
het einde van het leven, ook als iemand zijn leven voltooid acht. Hij wil de doelstellingen van
de CLW graag uitdragen in een bestuurlijke functie.
Het ligt in de bedoeling de kandidatuur van Patricia en Fok bij een positief verloop van hun
kennismaking met de CLW tijdens de volgende ALV formeel voor te leggen.
Jos staat stil bij het afscheid van Gert, “zijn andere helft”. Samen hebben zij in 2012 vanuit
de NVVE gestalte gegeven aan de CLW. Met steun van de NVVE (waarbij Petra als
toenmalige directeur een belangrijke rol speelde) werden de lijnen uitgezet waarlangs de
CLW zich zou gaan ontwikkelen en die in 2015 hebben geleid tot het voorstel van een
proeftuin. Jos en Gert vulden elkaar karakterologisch en functioneel goed aan. Jos spreekt
zijn grote waardering uit voor de deskundige en inspirerende wijze waarop Gert de functie
van secretaris / penningmeester heeft vervuld en roemt daarbij zijn activistische,
humoristische en wetenschappelijke kwaliteiten.
Gert antwoordt de CLW graag te blijven inspireren, maar meer op de achtergrond, omdat
zijn beroepsmatige bezigheden het niet langer mogelijk maken zoveel tijd in de CLW te
steken. Hij hoopt nog vele prikkelende ideeën te kunnen aanreiken en wil zich meer
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toeleggen op het schrijven over de CLW. Hij dankt alle bij de CLW betrokkenen voor hun
stimulerende invloed, die voor hem van essentieel belang was.
Jos overhandigt Gert als afscheidscadeau een kunstwerk dat Gert’s betrokkenheid en
wisselwerking met de CLW symboliseert. Aan de aanwezigen is bij binnenkomst gevraagd
enkele regels voor Gert te schrijven; alle bijdragen zijn gebundeld en worden door Jos
uitgereikt. Dit gaat gepaard met een lang en oorverdovend applaus als eerbetoon aan Gert.
Ter aanmoediging van het functioneren van de CLW laat iemand uit de zaal een
geluidsopname van een radioprogramma uit 1979 horen waarin schrijver Anton Constandse
naar aanleiding van de dood van zijn moeder bepleit dat “het tijd wordt dat mensen over
hun eigen dood gaan beschikken”.
Gert sluit het vergadergedeelte af met een korte toelichting op de drie werkwinkels die na
de pauze zullen worden gehouden. Op de agenda staat een vierde werkwinkel met het
onderwerp “CLW als importeur van laatstewilmiddelen” vermeld. Dit thema wordt
momenteel nog verder uitgewerkt en blijft daarom vandaag achterwege.
PAUZE
5. Werkwinkels
De aanwezigen konden kiezen twee van de drie aangeboden werkwinkelbijeenkomsten te
volgen. Na afloop geven de leiders van de drie werkwinkels plenair een terugblik.
Werkwinkel: Wie doet er mee met de proeftuin?
Deze werkwinkel sluit aan bij het door het bestuur genomen initiatief tijdens
huiskamerbijeenkomsten leden in de gelegenheid te stellen zich over de door de CLW
beoogde proeftuin uit te spreken. De proeftuin heeft tot doel langs legale weg tot de
beschikbaarheid van een veilig en humaan laatstewilmiddel te komen, als mogelijkheid om
op een waardige wijze en in eigen regie een einde aan het leven te kunnen maken.
Petra schetst de kaders voor het welslagen van de proeftuin waarover de deelnemers aan de
werkwinkel hebben gediscussieerd. Ter sprake kwamen ervaringen uit tot nu toe gehouden
huiskamerbijeenkomsten waar leden deze kaders momenteel bespreken. Aandacht krijgen
onderwerpen als leeftijdscriteria en andere uitsluitingsgronden evenals
veiligheidsvoorschriften voor het verkrijgen en bewaren van de laatstewilmiddelen.
De meeste CLW-leden zijn principieel voorstander van een leeftijdscriterium van 18 jaar en
ouder, maar voor de haalbaarheid wordt ook gedacht aan een proef met 55-plussers,
temeer omdat vrijwel alle leden van de CLW die leeftijd hebben bereikt. Hiermee wordt
wellicht gemakkelijker overeenstemming over de proeftuin bereikt met het Openbaar
Ministerie, de Inspectie Gezondheidszorg en de betrokken ministeries.
Werkwinkel: Positionering CLW, ledenraadpleging en ledenondersteuning.
Jos heeft met de deelnemers aan deze werkwinkel van gedachten gewisseld over de
uitkomsten van de onlangs gehouden ledenraadpleging. Deze staan vermeld in de notitie
rapportage ledenraadpleging d.d. 19-05-2016 (bijlage).
Aan de orde kwam de door de NVVE voorgenomen proefneming, die velen als concurrerend
met de proeftuin van de CLW ervaren. Het bestuur van de CLW betreurt dat de NVVE
besloten heeft eveneens een proefneming in de autonome route te starten en heeft
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daartegen bij de NVVE geprotesteerd. Eerder had de NVVE de proeftuin van de CLW immers
toegejuicht en ondersteund. De proefneming van de NVVE hanteert overigens andere
uitgangspunten, zoals een minimumleeftijd van 75 jaar en beoordelende betrokkenheid van
artsen. Dit laatste riep bij de deelnemers aan de werkwinkel weerstand op. Ook werd
gesteld dat iedere schijn van competitie naar buiten een slecht signaal afgeeft en niet in het
belang is van beide initiatieven. Het bestuur is het daarmee eens en heeft er bewust voor
gewaakt in de uitzending van Nieuwsuur de indruk van een tegenstelling te wekken.
Werkwinkel: Burgerlijke mindergehoorzaamheid
In deze werkwinkel is onder leiding Gert van gedachten gewisseld over het door hem
geïntroduceerde begrip “burgerlijke mindergehoorzaamheid”. Gert is van mening dat naast
een legaal opgezette proeftuin ook semi legale acties gevoerd zouden kunnen worden. Niet
met het doel om tot burgerlijke ongehoorzaamheid op te roepen, maar om minder
gehoorzaam te zijn als het gaat om activiteiten die in strijd zijn met de wet. Gedacht kan
worden aan het binnen de CLW elkaar informeren over (buitenlandse) adressen waar
dodelijke middelen verkrijgbaar zijn. Gert benadrukt dat dergelijke acties niet thuis horen in
de huiskamerbijeenkomsten waar gesproken wordt over het langs legale weg entameren
van een proeftuin. Hij wil zich in de toekomst graag voor de CLW inzetten voor activiteiten
die gerangschikt kunnen worden onder burgerlijke mindergehoorzaamheid.
6. Rondvraag en sluiting
- Thea Schouten, trekker van huiskamerbijeenkomsten in Haarlem, spreekt haar
enthousiasme uit over de eerste bijeenkomst. Nieuwe deelnemers zijn welkom.
- Willem van Katwijk stelt voor een ledenraadpleging te houden over het door de CLW te
hanteren leeftijdscriterium. Hij is voorstander van 18 jaar en ouder. Petra de Jong merkt op
dat de CLW principieel nog steeds hieraan vasthoudt, maar wellicht concessies moet doen
om de proeftuin goedgekeurd te krijgen. Afgesproken wordt het leeftijdscriterium tijdens de
huiskamerbijeenkomsten expliciet aan de leden voor te leggen. Vanuit de zaal wordt nog
gewaarschuwd voor de complexiteit van verstrekking van laatstewilmiddelen aan jongeren.
- Gemaand wordt tot voorzichtigheid bij het omgaan met media om te voorkomen dat
ongewenste / onjuiste berichtgeving in de mond wordt gelegd. Het bestuur adviseert alle
verzoeken tot mediacontact naar het bestuur door te spelen.
- Gevraagd wordt de ALV voortaan weer in Utrecht te houden omdat de locatie Gooiland qua
akoestiek en temperatuur minder goed bevalt.
- Waardering wordt uitgesproken over de goede informatie-overdracht, de constructieve
discussies en de plezierige sfeer tijdens deze vergadering.
- Vanuit leden wordt gewezen op de mogelijkheid na afloop van de vergadering een
schenking aan de CLW te doen. Gerard Schellekens zegt toe het aldus binnengekomen
bedrag te verdubbelen tot het maximum van 250,-- Euro.
- Jos spreekt namens het bestuur zijn waardering uit voor deze financiële initiatieven en sluit
de vergadering om 16.30 uur af met dank voor ieders aanwezigheid en bijdrage aan de - ook
naar de mening van het bestuur- positieve sfeer waarin de vergadering verliep.
Na afloop van de vergadering blijkt de CLW een bedrag van 1240,-- Euro aan giften
ontvangen te hebben.
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