Katholieke Stichting Medische Ethiek
Jaarverslag 2015.
Bestuur en bestuursactiviteiten
De bestuurssamenstelling onderging geen wijziging. Het bestuur vergaderde driemaal, in mei,
augustus en november.
Twee leden van het bestuur namen deel aan de jaarvergadering van de pauselijke Academie
voor het leven in Rome in maart. J.A. Raymakers schreef een verslag dat op de website is
gepubliceerd.
Er werden twee bijeenkomsten voor katholieke werkers in de Gezondheidszorg georganiseerd
met inleidingen en discussie sessies in Utrecht op 21-2 en 10-10. De eerste telde 28
deelnemers, de tweede 16. Dit laatste is o.m. toegeschreven aan samenvallen met andere
evenementen.
Publicaties en website
Een versie in de Italiaanse taal van het Handboek Katholieke Medische Ethiek is in bewerking
en wordt in samenwerking met een stafmedewerker van het bureau van de Pauselijke
Academie voor het leven afgerond.
Er werden korte samenvattende teksten over standpunten van de R.K. Kerk opgesteld voor
publicatie op de website en in de vorm van kleine boekjes van 60 pagina’s. De redactie werd
in november afgerond en de teksten zijn toegankelijk via de website.
De website werd aangepast zodat hij ook op mobiele apparatuur goed te benaderen is en hij
kreeg social media buttons. Naast het gebruiksgemak heeft dit het voordeel dat de rating in
Google hoger wordt.
Via de website werden antwoorden gegeven op vragen over medisch-ethische onderwerpen.
Acht maal werd via de website een e-Letter verzonden aan ruim 480 geïnteresseerden. De eLetter werd zowel gebruikt om abonnees te wijzen op informatie op de website als op de
bijeenkomsten van katholieke werkers in de gezondheidszorg.
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Het aantal bezoekers aan de website bedroeg: 20246
De voorzitter van de KSME publiceerde twee maal in Katholiek Nieuwsblad over medisch
ethische onderwerpen (Drie is een te veel, 20 februari 2015. Tijd om consequent te zijn in
bescherming ongeboren leven, 6-8-2015).
Financiën
Achterstallige royalties over de uitgave van het Handboek Katholieke Medische Ethiek
konden worden geïnd. Ook kwamen beperkte bedragen binnen door verkoop van exemplaren
van het Manual of Catholic Medical Ethics.
In december werd de ANBI-status verkregen zodat dit op de website vermeld kon worden.
Inkomsten via donateurs zijn zeer schaars.
Op het vermogen van de Stichting drukt de last van de uitgavekosten van het Manual of
Catholic Medical Ethics. Daarvan waren in de boekhandel buiten Nederland in november 141
exemplaren verkocht sinds het verschijnen (1-8-2014) en 47 via de Stichting, afgezien van de
gratis recensie- en presentexemplaren die verstrekt zijn. Deze uitgave kosten werden betaald
uit een verkregen voorschot dat t.z.t. terugbetaald zal worden, wanneer de liquiditeitspositie
dat toelaat.
Conclusies
KSME heeft in 2015 een aantal belangrijke activiteiten uit het meerjarenbeleidsplan 2011 –
2015 verwezenlijkt. De ANBI status werd na lange voorbereidingen verkregen. Er werden
twee bijeenkomsten met R.K. Werkers in de Gezondheidszorg georganiseerd. Inmiddels
begint er binnen de bezoekers een vaste kern te ontstaan die zou kunnen dienen als bestuur
voor een op te richten vereniging van R.K. Werkers in de Gezondheidszorg. Verder zijn de
R.K. standpunten in korte vorm gepubliceerd op de website.
Het aantal commentaren in landelijke media was lager dan het voorgenomen doel: 2 i.p.v. 4.
In 2016 kan geprobeerd moet de noodzaak van deze doelstelling opnieuw worden besproken.
Verder zou dit streven in het kader van een meerjarengemiddelde bekeken kunnen worden.
Het bezoek aan de website neemt geleidelijk af. Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaak is:
secularisering in brede zin of onaantrekkelijkheid van de website zelf. Een mogelijkheid is de
abonnees van de nieuwsbrief hierover te enquêteren. Een aantal jaar geleden is dit gedaan,
maar toen was de respons zeer beperkt. Een alternatief is de bezoekers van de bijeenkomsten
van de R.K. Werkers in de Gezondheidszorg te vragen wat ze van de website vinden.

Vastgesteld tijdens bestuursvergadering van 16-03-2016.

J.A. Raymakers, secretaris
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