Aan de leden van de NVVE

Amsterdam, 29 maart 2016

Geachte leden,
In de bestuursvergadering van 22 maart hebben wij de voorbereiding van de ALV besproken.
Conform het huishoudelijk reglement (te vinden op onze website of op te vragen bij de directie) dat
vorig jaar is vastgesteld organiseren wij een ledenoverleg op 7 april. Het ledenoverleg vindt plaats in
Hotel Americain in Amsterdam. De leden die zich voor het ledenoverleg hebben opgegeven
ontvangen een persoonlijke uitnodiging in de loop van deze week.
Bijgaand maken we de stukken openbaar die zijn vastgesteld door het bestuur en onderwerp van
discussie zullen zijn. Dat zijn de volgende documenten:




De aangepaste concept strategienota Waardig Sterven
Het concept Jaarplan 2016
De concept begroting 2016 + toelichting

Over de strategienota hebben wij op 14, 15 en 16 maart een drietal ledenberaden gehouden. In
totaal hebben daar 130 leden aan deelgenomen. Uit de reacties bleek dat er veel verschillende
opvattingen zijn over het persoonlijke levenseinde. Wat overheerste was het algemene gevoel dat
verdere medicalisering van het sterven niet wenselijk is en dat zelfbeschikking centraal moet komen
te staan in de strategie van onze vereniging.
Het autonome scenario dat is beschreven koppelt concrete stappen aan het einddoel. Van belang
hierbij is nogmaals te onderstrepen dat de NVVE de proef van de Coöperatie Laatste Wil steunt om
voor haar 2500 leden een laatstewilpil ter beschikking te krijgen. Als NVVE hebben wij tevens de
verantwoordelijkheid voor onze 165.000 leden en willen wij voor alle inwoners van ons land een
legale introductie van de laatstewilpil. Daarom maken wij ons ook sterk voor een breed gedragen
wetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan een pilot met de laatstewilpil. Met onze bijzonder
hoogleraar werken wij dit nader uit.
Een ander punt van discussie is de hulpverlenersroute. Zoals bekend heeft Uit Vrije Wil haar
gedachtengoed overgedragen aan de NVVE. In de concept-strategienota is onvoldoende toegelicht
waarom deze route niet de plek heeft gekregen die het volgens velen binnen onze vereniging
verdient. In een brief aan het bestuur hebben ruim 80 leden aangedrongen op het weer opnemen
van de hulpverlenersroute.
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Ook op de ledenberaden hebben meerdere leden daarover het woord gevoerd. Het bestuur heeft de
argumenten gewogen en besloten de hulpverlenersroute een herkenbare plek te geven binnen het
autonome scenario. Ook hier worden concrete stappen aan gekoppeld om deze route meer vorm en
inhoud te geven dan tot nu toe het geval is geweest.
Met betrekking tot de procedure kan ik u melden dat amendementen op bovengenoemde stukken
tot uiterlijk 16 april kunnen worden ingediend bij de directie. Gelet op de krappe voorbereiding van
de ALV en de inspanningen die de Wereldconferentie met zich meebrengen zouden wij het op prijs
stellen als wijzigingsvoorstellen ruim voor die datum worden ingediend.
Met hartelijke groet,
Margo Andriessen

Robert Schurink

Voorzitter

Directeur
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