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Uitkomsten van bemiddeling         

 

 

Bemiddeling 

Op woensdag 22 februari 2017 heeft onder leiding van Eugène Sutorius een gesprek 

plaatsgevonden, waarin is bemiddeld tussen enerzijds het bestuur van de NVVE en 

anderzijds Wouter Beekman en Hans van Dam. Aan het gesprek hebben naast Eugène 

Sutorius deelgenomen: namens het bestuur Margo Andriessen en Barbara Middeldorp, op 

verzoek van het bestuur Flip Sutorius, en Wouter Beekman en Hans van Dam.  

 

Overeenstemming is bereikt over de volgende hoofdpunten:   

 De NVVE staat voor een belangrijk jaar, waarin veel thema's aan de orde komen. In dat 

licht is tijdelijke versterking van het bestuur gewenst.  

 De implementatie van 'Vrijheid van sterven' zal - mits aangenomen door de ALV - veel 

energie vergen, ook van het bestuur.  

 In mei 2018 treden drie leden af, waardoor bestuurlijke discontinuïteit dreigt. Op basis 

van deze uitgangspunten is het gelukt om de volgende gezamenlijk onderschreven 

afspraken te maken. 

 

Gemaakte afspraken 

1. Het bestuur zal ter wille van versterking voor één jaar met twee plaatsen worden 

uitgebreid, dus van 7 naar 9 leden. Dit voorstel zal ter goedkeuring aan de ALV van 25 

maart worden voorgelegd. 

2. In de extra ALV van 25 maart worden Flip Sutorius en Eddy Houwaart voorgedragen als 

bestuursleden. Met hun benoeming bestaat het bestuur uit zeven leden. 

3. In mei 2017, of als dat niet haalbaar is in het najaar, zullen drie nieuwe bestuursleden 

worden voorgedragen: een beoogd voorzitter, een penningmeester en een lid. De 

penningmeester wordt benoemd op de plaats van de aftredende Hein Schreuder. De 

andere twee leden worden benoemd op de tijdelijke uitbreiding met twee zetels. 

De beoogd voorzitter zal Margo Andriessen in mei 2018 opvolgen als voorzitter. 

Als het te benoemen lid wordt een ervaren vrijwilliger van de NVVE gezocht. 

4. In mei 2018 treden Margo Andriessen, Carla Pauw en Chris Leeuwe af. Omdat het 

bestuur dan teruggaat van negen naar zeven leden (en er als gevolg van het aftreden 

van voornoemde drie leden er op dat moment dus zes resteren), is er plaats voor één 

nieuw lid. 

5. Eugène Sutorius zal gedurende een jaar het bestuur met raad bijstaan. Hij zal het 

bestuur behulpzaam zijn bij het zoeken van goede kandidaat-bestuursleden. Ook zal hij 

bijdragen aan het inwerken en coachen van de nieuwe directeur. 

6. Er wordt een plan voor de implementatie van 'Vrijheid van sterven' (mits aangenomen) 

opgesteld. Hiervoor zal een commissie worden ingesteld, waarin zitting hebben: de 

nieuwe directeur, leden, vrijwilligers, medewerkers en eventueel externe betrokkenen. 

7. De huidige directeur zal op eigen verzoek op 6 mei 2017 zijn functie neerleggen. Tot die 

tijd wordt een deel van zijn activiteiten door anderen overgenomen: publiciteit, plan voor 

implementatie van 'Vrijheid van sterven' en jaarplan 2017. 

8. De acties van Wouter Beekman en Hans van Dam worden gestopt. De oproep tot 

aftreden wordt niet ingediend en ook het voorstel om de bestuurlijke problematiek op de 

extra ALV van 25 maart te agenderen wordt niet ingediend. 
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Reflectie op deze afspraken 

Zowel het bestuur als Wouter Beekman en Hans van Dam zijn tevreden met de gemaakte 

afspraken. Voor allen is het van groot belang dat de rust en harmonie binnen de NVVE nu 

kunnen terugkeren. Ook is voor ieder van belang dat de NVVE met eenheid en kracht aan de 

nieuwe fase van zijn bestaan kan gaan werken. Het pakket van afspraken is betekenisvol en 

vertrouwenwekkend.  
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