
Katholieke Stichting Medische Ethiek Jaarverslag 2020 1 
 

 

Katholieke Stichting Medische Ethiek 

Jaarverslag 2020 
 
 
Bestuur en bestuursactiviteiten 
De pandemie heeft ook de Katholieke Stichting Medische Ethiek parten gespeeld. Vooral werd de on-
derlinge communicatie bemoeilijkt doordat er geen fysieke bijeenkomsten konden zijn. Het ontmoeten 
van kandidaten voor de vacante bestuursfuncties van secretaris-penningmeester werd feitelijk onmo-
gelijk. Derhalve bleef de positie van secretaris-penningmeester ook in 2020 vacant. Inmiddels is er wel 
zicht op kandidaten voor de vacante bestuursfunctie. De secretariële taken werden ook dit jaar waar-
genomen door dr. Elisa Garcia Gonzalez, de taken van penningmeester door de voorzitter. Er waren 
bestuursvergaderingen op 28 mei en 14 september. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van de 
pandemie waren deze vergaderingen online. 
 
Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland 
Evenals andere jaren was de bedoeling twee studiedagen voor het Netwerk Katholieke Zorgprofessio-
nals Nederland te organiseren. Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart 2020 werd de 
studiedag over “Voltooid leven” die gepland was in april 2020 geannuleerd. Het aanvankelijke plan 
was weer in het najaar een studiedag in Hilversum te organiseren. Toen dit ook niet mogelijk bleek, is 
er in het najaar een online studiedag via Zoom georganiseerd gewijd aan schaarste in de gezond-
heidszorg en de Sociale Leer van de Kerk. Sprekers waren prof.dr. Frans J. van Ittersum, dr. Elisa 
Garcia Gonzalez, prof.dr. F. van Iersel. Er namen aan deze digitale bijeenkomst 41 mensen, inclusief 
sprekers, deel. Namens het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland nam prof.dr. Frans J. 
van Ittersum deel aan een FEAMC Board vergadering via Zoom. De geplande voorjaarsbijeenkomst in 
Vilnius was vanwege de COVID-19 pandemie geannuleerd.  

Publicaties 
Het Handboek Katholieke Medische Ethiek is 10 jaar geleden verschenen. Een aantal hoofdstukken is 
verouderd en wordt volgens een vastgesteld schema structureel bijgewerkt. Na rijp beraad werd be-
sloten 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 web-
site en toe te gaan werken naar een herziene versie van het handboek dat (deels) digitaal en perio-
diek in gedrukte vorm zal verschijnen. De verkoop van de handboeken is in dit jaar goed gelukt. Van 
de voorraad op het aartsbisdom zijn er nog 30 over.  
De Italiaanse versie van het handboek liep door de corona-pandemie grote vertraging op. Er werd een 
uitgever gevonden – Cantagalli, Siena (Italië) – maar door de grote problemen in Italië was daar lange 
tijd geen productie mogelijk. Inmiddels is het proces weer op gang gekomen. 
De Nederlandse vertaling van de in 2017 verschenen Nuova Carta degli operatori sanitari was in 2018 
afgerond. De uitgave is in februari 2020 uitgeven door uitgeverij Betsaida, maar door de beperkingen 
van de pandemie kon dit Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg nog niet op fysieke sympo-
sia worden gepresenteerd. 
Het eerde geplande populaire uitgave over medische ethiek heeft nog geen verdere vorm gekregen. 
 
Website 
De website, in 2018 omgezet naar Wordpress, functioneerde goed. Wel bleek door de gekozen con-
structie dat er dubbel onderhoud moest worden gepleegd aan de website van de KSME en de website 
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van NKZN dat op een subdomein was gehuisvest. Om die reden werd in 2020 de installatie van de 
website omgezet naar een multisite-Wordpress installatie waarbij de NKZN-website op een virtueel 
subdomein terechtgekomen is. Tevens is er een apart virtueel subdomein voor de boeken en andere 
uitgaven van de KSME gerealiseerd. Deze constructie is eenvoudiger te beheren en biedt meer moge-
lijkheden voor de vormgeving. Op het subdomein voor boeken zijn nu het boekje “Standpunt R.K. 
Kerk” van J.A. Raymakers en de aanvullingen op het Handboek katholieke medische Ethiek uit 2010 
gepubliceerd. In 2020 is gezocht naar een teller van het aantal bezoekers: deze zal naar verwachting 
in 2021 operationeel zijn.  

De e-Letter is in 2020 vier keer verstuurd via de gratis variant van de mailprovider Mailchimp. 
 

Zoals steeds werden inhoudelijke vragen die via de website binnenkomen persoonlijk beantwoord. In 
deze tijd betrof het meestal vragen die gingen over ethische aspecten aan het covid-19-vaccin. 
 
Financiën 
In 2020 werden de royalties voor het Manual of Catholic Medical Ethics uitbetaald. De royalties voor 
de Nederlandstalige versie van het handboek bleven uit. 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. 
Weliswaar was er een batig saldo over het financiële jaar 2020, maar dat ging wel samen met een 
grote verkoop aan Handboeken. Dit heeft het bestuur ertoe gebracht om in het vervolg bij de sympo-
sia een bijdrage te vragen die meer recht doet aan de kosten die de stichting maakt. 
 
Conclusies 
De financiële situatie is stabiel maar is niet gunstig beïnvloed door de verkregen ANBI-status. 
 
Aandachtspunten voor 2021: 
• Reclame maken voor Nieuw Handvest Werkers in de Gezondheidszorg 
• De update van het Handboek Medische ethiek bewerkstelligen 
• Idee over populair boek medische ethiek vorm verder bediscussiëren en realiseren 
• Financiële situatie: actiever giften verkrijgen? 
• Website: proberen aantal bezoekers te tellen 
 
Vastgesteld door goedkeuring via email. 
 
Dr. L. Hendriks, voorzitter 



Katholieke Stichting Medische Ethiek 
KvK  41078707– RSIN  816691812. 
Winst en verliesrekening 2020 

 
Inkomsten 
 
Giften algemeen     90,-- 
 
Royalties Handboek    €     nihil  
  
Royalties Manual   € 236,31 
 
 
 
 
Symposia 
Bijdragen deelnemers  
 symposium 24 okt. € 250,-- 
Restitutie annulering zaal € 135,-- 
 
 Totaal    €  385,-- 
 
(Baten symposia totaal  € 168,07) 
 
Boekenverkoop 
 
Losse verkoop boeken  € 903,80 
 
 
       
 
 
  
      ___________ 
Totaal inkomsten   €        1615,11 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkrade, 3 mei 2021 
 
L. Hendriks, penningmeester a.i. 
 
 
__________ 

Uitgaven 
 
Secretariaat 
 Porti  algemeen    
    en boekverzending €  143,20 
 Kantoorbehoeften: 
 Enveloppen en  
 verpakking boeken  
 Papier   €    p.m. 
 subtotaal secretariaat  €  143,20   
 
 
Huur zaal+benodigdh.  € 160,-- 
Geschenk spreker  € 40,-- 
Zoom-abonnement  €   16,93 
 
Kosten symposia totaal   €   216,93 
 
Kosten Website  EXSILIA Internet   
 domeinen    € 84,70 
 abonnement (website)  € 60,50 
 Aanpassingen software  € 53,42 
 
Kosten rekening ING 731118 zakelijk 
      €  120,68  
 
Contributie FEAMC/FIAMC €  200,-- 
 
Aankoop 15ex. Handvest  € 141,38 
      ___________ 
Totaal uitgaven    €  1020,81  
 
 
Saldo    + €    594,30 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd: 10 mei 2021 
 
 



 
 
 
 

Balans Katholieke Stichting Medische Ethiek 
 
 
Activa 
 
 
Boekenvoorraad   

Handboek Kath. Med. Ethiek   
   30 ex. à € 30,00  € 900,-- 

Overige boeken    €    1.000,-- 
 Manual of Cath. Med. Ethics  

7 ex. à € 40,00  €  280,-- 
 Handvest werkers gezondheidsz.  

13 ex. à € 14,50  € 188,50 
       
Liquide middelen 
Rekening nr. NL40INGB0007322218 €   7.890,45 
Spaarsaldo      €  67,12 
 
 
       __________ 
Totaal activa     € 10.326,07 
 
 
L. Hendriks, penningmeester a.i. 
3 mei 2021 
 
Goedgekeurd tijdens bestuursvergadering dd: 10 mei 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
per 31 december 2020 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen  

saldo 2019     €     594,30      
      
Overige passiva 
 
Investering Manual    € 5.000,-- 
        
Reserve n.n.o.     €    4.731,77 
 
 
 
       __________ 
Totaal passiva     €  10.326,07 
 
 
 
 
 
   


