Katholieke Stichting Medische Ethiek
Jaarverslag 2019

Bestuur en bestuursactiviteiten
In 2019 veranderde de samenstelling van het bestuur. Dr. Janthony A. Raymakers nam in maart 2019
afscheid als secretaris-penningmeester tijdens een afscheidsdiner op 3 april 2019. De beoogde opvolger van Janthony Raymakers bleek helaas bij de eerstvolgende bestuursvergadering ziek te zijn.
Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat het een chronische aandoening zou gaan betreffen. De kandidaat trok zich vanwege onvoldoende herstel eind 2019 terug. Derhalve bleef de positie van secretarispenningmeester de rest van 2019 vacant. De secretariële taken werden waargenomen door dr. Elisa
Garcia, de taken van penningmeester door de voorzitter. Er waren bestuursvergaderingen op 11 februari 2019, 7 mei en 9 oktober.
Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland
Er werden twee studiedagen voor het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland georganiseerd
in Hilversum op 6 april en 23 november, respectievelijk in de parochiekerk O.L.V. Verrijzenis met parochiezaal ‘t Spintje en de St. Vituskerk met parochiezaal de Schaapskooi, beide in Hilversum. Het aantal deelnemers bleef inclusief organisatie en sprekers stabiel (27-30 personen). De bijeenkomst van 6
april was gewijd aan genetische manipulatie en CRISPR-cas9 technologie. Sprekers waren dr. Thomas Beenakker, dr. Daan van Schalkwijk, prof.dr. Henk Jochemsen. De studiedag van 23 november
was gewijd aan een meer spiritueel onderwerp Het Hart in de Zorg, met o.a. aandacht voor de toewijding van de artsen aan het H. Hart van Jezus. Sprekers waren mgr.dr. Everard d Jong, drs. Lotte
Voets, en twee zusters van de Congregatie Missionaries of Charity.
De vacature in de werkgroep is in het tweede kwartaal opgevuld door drs. Lotte Voets, specialist Ouderengeneeskunde.
Namens het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland nam prof.dr. Frans J. van Ittersum deel
aan de FEAMC Board vergaderingen in maart 2019 in Ljubljana en november 2019 in Parijs.
Publicaties
Het Handboek Katholieke Medische Ethiek is bijna 10 jaar geleden verschenen. Een aantal hoofdstukken, maar lang niet alle, is verouderd en moet worden bijgewerkt. Na rijp beraad werd besloten de nog
beschikbare exemplaren van het handboek te proberen te verkopen tegen een lagere prijs (€ 30,-- ex.
verzendkosten), updates van sterk verouderde hoofdstukken te publiceren op de website en toe te
gaan werken naar een herziene versie van het handboek dat (deels) digitaal en periodiek in gedrukte
vorm zal verschijnen. In de tweede helft kwam de verkoop weer enigszins op gang, mede doordat het
boek in Nederland wordt gebruikt t.b.v. colleges medische ethiek c.q. moraaltheologie. Van de voorraad op het aartsbisdom zijn er nog 31 over.
Het manuscript van de Italiaanse versie van het Handboek is op suggestie van de kanselier van de
Pauselijke Academie voor het Leven aangeboden aan Italiaanse uitgevers. In 2019 werd een positieve reactie ontvangen van Cantagalli. Kardinaal Eijk houdt contact met deze uitgever over het contract en de optimalisering van de Italiaanse teksten.

Katholieke Stichting Medische Ethiek Jaarverslag 2019

1

De Nederlandse vertaling van de in 2017 verschenen Nuova Carta degli operatori sanitari was in 2018
afgerond. Er is daarna nog in Rome bij de verantwoordelijke dicasterie geïnformeerd of een toevoeging over genderideologie en transseksualiteit een mogelijkheid zou zijn. Dit bleek niet het geval. De
vertaling is in februari 2020 uitgeven door uitgeverij Betsaida.
Het eerde geplande populaire uitgave over medische ethiek heeft nog geen verdere vorm gekregen.
Website
De website, die in 2018, overgezet is naar een nieuwe content management omgeving (Wordpress)
functioneerde in 2019 goed. De e-Letter is weer verschenen via de gratis variant van mailprovider
Mailchimp. Een deel van de website werd zo ingericht dat boeken er in gedigitaliseerde vorm kunnen
worden gepubliceerd. Er is nog geen indruk over het aantal bezoekers van de website.
Zoals steeds werden inhoudelijke vragen die via de website binnenkomen persoonlijk beantwoord.
Naast persoonlijke vragen betreft het niet zelden een vraag van een groep scholieren of studenten die
informatie zoeken net het oog op het maken van een werkstuk over een bio-ethisch onderwerp.
Financiën
In 2018 kwamen geen royalties binnen van de beide uitgaven (het Handboek Katholieke medische
Ethiek en het Manual of Catholic Medical Ethics). Er werden beduidend meer exemplaren van het
handboek uit de eigen voorraad en enkele boeken uit de voorraad aan oude publicaties verkocht.
Inkomsten via donateurs zijn zeer schaars. Doordat er vooralsnog een batig saldo is van de bijeenkomsten van het Netwerk blijft de financiële positie van de stichting stabiel.
Conclusies
De financiële situatie is stabiel maar is niet gunstig beïnvloed door de verkregen ANBI-status.
De publicatie van het Handvest voor werkers in de gezondheidszorg is gerealiseerd, de publicatie van
de Italiaanse versie van het handboek moet in 2020 of 2021 haar beslag krijgen.
Aandachtspunten voor 2020:
• Reclame maken voor Nieuw Handvest Werkers in de Gezondheidszorg
• Publicatie Italiaanse versie handboek
• Idee over populair boek medische ethiek vorm nog een bediscussiëren
• Ter hand nemen van de actualisering van de Nederlandse versie van het handboek
• Financiële situatie: actiever giften verkrijgen ?
• Website: proberen aantal bezoekers te tellen
Vastgesteld via e-mail op 23 juni 2020 via toestemmign per e-mail.
F.J. van Ittersum, bestuurslid
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Katholieke Stichting Medische Ethiek
KvK 41078707– RSIN 816691812.

Winst en verliesrekening 2019
Inkomsten

Uitgaven

Giften algemeen

75,--

Royalties Handboek

€

nihil

Royalties Manual

€

nihil

Symposia
Bijdragen deelnemers
symposium 6 apr.
symposium 23 nov
totaal
(Baten symposia totaal €

€
€

630,-570,-€
1200,--

503,41)

Boekenverkoop
Losse verkoop boeken
Aankoop door De Boog
subtotaal boeken

€
€

Totaal inkomsten

893,20
165,-€ 1058,20

___________
€
2333,20

Secretariaat
Porti algemeen
en boekverzending € 48,65
Kantoorbehoeften:
Enveloppen en
verpakking boeken
Papier
€ p.m.
subtotaal secretariaat
€
Lunch/cadeaus symp. 6 apr
23 nov
Huur zaal+kerk 6 apr
23 nov
Reiskosten spreker 6 apr
Kosten symposia totaal

137,81

Contributie FEAMC/FIAMC

€

200,--

Afscheid bestuurslid J.R.

€
438,90
___________
€
1641,64

Totaal uitgaven

Kerkrade, 16 mei 2020

__________
*) Er zijn in 2019 voor Handboek en Manual geen
royalties ontvangen.

145,42
157,35
245,-115,-33,82
€
696,59

Kosten Website EXSILIA Internet
abonnement (website)
€
Aanpassingen software
€
Kosten rekening ING 731118 zakelijk
€

Saldo

L. Hendriks, penningmeester a.i.

€
€
€
€
€

48,65

Goedgekeurd:

+€

60,50
59,19

691,56

Balans Katholieke Stichting Medische Ethiek
Activa
Boekenvoorraad
Handboek Kath. Med. Ethiek
Overige boeken
Manual of Cath. Med. Ethics
212 ex. à € 40,00

per 31 december 2019
Passiva
Eigen vermogen
saldo 2019

€
€

nihil
1.000,--

€ 8.480,--

Liquide middelen
Rekening nr. NL40INGB0007322218

€ 7.296,15

Totaal activa

__________
€ 16.776,15

L. Hendriks, penningmeester a.i.
16 mei 2020
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering dd:

€

691,56

Overige passiva
Investering Manual

€ 10.137,82

Reserve n.n.o.

€

Totaal passiva

__________
€ 16.776,15

5.946,77

