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Voorwoord 

Het bestuur van Cura Vera heeft op grond van de ontwikkelingen van de voorgaande jaren haar 
beleid bijgesteld. Voorheen ging zij uit van een maatschappij brede benadering van burgers die 
mogelijk een schriftelijke wilsverklaring willen opstellen en bereid zijn zich op grond daarvan te 

organiseren in een vereniging.  

Voor de periode 2016-2020 zal het accent liggen op het aangaan van de verbinding met bestaande 
specifieke groepen patiënten/cliënten en zorgverleners. Bundeling van krachten dus.  

Doelstelling Cura Vera 

De stichting Cura Vera heeft als doel: zorgverlening aan hen die schriftelijk hun wensen inzake 

zorgverlening conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) willen 
vastleggen, opdat hun wensen gerespecteerd worden; ook op het moment dat er sprake is van 
wilsonbekwaamheid. 

Daarvoor wil zij eenieder bewust maken van de patiëntenrechten/zelfbeschikkingsrechten 
(burgerrechten) in de gezondheidszorg zoals omschreven in de WGBO en d.m.v. een persoonlijk 
(uitlegbare biografie) opgestelde wilsverklaring met verwijzingen naar de WGBO daarvan gebruik te 
laten maken. Tevens wil zij het belang van de rol en positie van de wettelijke vertegenwoordiger 

onder de aandacht brengen en versterken.  

Een schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking die is opgesteld in samenwerking met Cura Vera 
is een kwalitatief en juridisch sterk document die door gezondheidswerkers met respect in acht 

genomen wordt. 

Activiteiten 2016 

Om de doelstelling te realiseren zijn in 2016 de volgende activiteiten ondernomen: 

Bestuursvergaderingen 

 Het bestuur van de stichting Cura Vera heeft 8x vergaderd. 

 

Bestuurssamenstelling 
 

 Begin 2016 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden. Het betreft mevrouw A. Peeters 
Weem, voormalig directeur CIZ Fryslân. Zij is goed bekend met de sociale kaart van de 
gezondheidszorg in Friesland. En verder de heer J. de Keijzer, gepensioneerd huisarts. Hij 
heeft in het verleden diverse directie functies bekleed bij GGZ Groningen (lentis) en GGZ 

Parnassia in Den Haag.  

 Eind 2016 is de heer L. Kleintjes afgetreden. Hij heeft zijn taak als bestuurslid en 
penningmeester 20 jaar vervuld. 

 Bestuursleden en hun functies: 

voorzitter: H.W.H.J. Bodewitz 
secretaris: C. P. Bartelds 
penningmeester: J.H.I.M. Peeters Weem 
algemeen lid: J.A.L. De Keijzer 
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Heroverweging beleid  

 De afwijzing van de fondsaanvraag in 2015 bracht het bestuur tot een heroverweging. 

Voorheen ging zij uit van een maatschappij brede benadering van burgers die mogelijk een 
schriftelijke wilsverklaring willen opstellen en bereid zijn zich op grond daarvan te 
organiseren in een vereniging.  

Voor de periode 2016-2020 zal het accent liggen op het aangaan van de verbinding met bestaande 
specifieke groepen patiënten/cliënten en zorgverleners. Bundeling van krachten dus. Het 
veronderstelde effect van deze keuze is dat hierdoor de relevantie van datgene waar Cura Vera 
voor staat zal toenemen. Daarbij dat het maatschappelijk-politieke bewustzijn groter wordt door 
concrete voorbeelden.  

Nieuwe opzet van Website 

 In 2016 is een begin gemaakt met een vernieuwde opzet van de website. 

Fonds aanvragen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

 Om de doelstelling te verwezenlijken en de samenwerking met derden aan te gaan is 
werkkapitaal noodzakelijk. Er is een projectplan voor de komende jaren vastgesteld en 

contact gezocht met een fondsenwerver. In het najaar is een fonds aanvraag ingediend bij 
het Ministerie van VWS, de Kaderregeling subsidies VWS, OCW en SZW. Vlak voor het einde 
van het jaar kwam het bericht dat de aanvraag afgewezen is. 

Verkenning samenwerking 
 

 In 2016 zijn verkennende gesprekken geweest met de volgende organisaties: Stichting 

Zorgverklaring en Stichting Rouwverwerking, Alzheimer Nederland,  Agora, en met de 

projectleider van het landelijke project “Van Betekenis tot het Einde”. Dit project wordt 
uitgevoerd door het samenwerkingsverband van een aantal organisaties en gesubsidieerd 
door het Ministerie van VWS. 

 Op de website van Zorgbelang Nederland is een link gemaakt naar de website van Cura 

Vera: http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=95. 

 Verder is er nagedacht over een Comité van Aanbeveling met daarin 'bekende' 
Nederlanders. 

 
Lezingen 
 
Er zijn in 2016 twee lezingen gegeven over de schriftelijke wilsverklaring behandelbeperking: 

 11 mei in Echt, Zuid Limburg, lezing 
 17 november De Miente Oosterwolde, lezing 

 

PR 
 In Oosterwolde is in februari 2016 door Sindryn een gezondheid- en welzijnsbeurs 

georganiseerd waar Cura Vera aan heeft deel genomen. Tijdens deze beurs is met 

tientallen mensen korte gespreken gevoerd over het werkdomein van stichting Cura Vera. 

 In september heeft Cura Vera bij de gemeente Opsterland deelgenomen aan een inspiratie 

avonden met tientallen professionals, gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn. 

 
Netwerkactiviteiten 

 
De bestuursleden zijn in 2016 actief geweest met netwerkactiviteiten om het werk van Cura Vera 

bekendheid te geven. In het bijzonder zijn te vermelden de contacten met: NPCF, Agora, Zorgbelang 
Nederland, Alzheimer Nederland en Alzheimer café Oosterwolde 

 

http://www.zorgbelang-nederland.nl/index.php?p=95
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Financiële verantwoording 2016 
         

 

Balans 2015 
 
ACTIVA    31-12-2015     31-12-2016  PASSIVA              31-12-2015     31-12-2016 
Inventaris   €      6.587     €      3.198  Eigen Vermogen    €            0      €              0 
Promotiemateriaal          3.773              3.266  Giften en Donaties            895                  428 
Voorraden                   4.300                 403    Leningen                         15.719               8.085        
Liquide middelen                  1.954  2.117 

 

Totaal     €  16.614        €      8.984  Totaal                   €   16.614            € 8.984 

 

 

Resultatenrekening 2016 

Inkomsten: 
Vergoedingen lezingen                          93 
Verkoop boek                         312 
Donatie/giften                            428 
 
Totaal inkomsten 2016                 €      833 
 
Uitgaven: 
Administratie/Kantoorkosten                       174   
Media/Reclame/PR                          97 
Zaalhuur            79 
Bestuurskosten          324 
 
Totaal uitgaven 2016                               €     674 

  

Inkomsten minus uitgaven    € 159   

Eenmalige afwaardering activa 

 inventaris                             €  3.389 

 promotiemateriaal      507 

 voorraden   3.897 

subtotaal             € 7.793 

Resultaat 2016                                            -/- €   7.634 
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Toelichting op de financiële positie van Cura Vera: 
 

- Financiële positie van de stichting Cura Vera is te bescheiden is om haar doelstelling te 
kunnen realiseren. Versterking van deze positie is dringend noodzakelijk. 

- De stichting beschikt niet over eigen vermogen. 

- De stichting Cura Vera heeft de ANBI-status. Dit schept nieuwe mogelijkheden om 
financiële middelen aan te trekken. 

- In de loop van dit jaar heeft het bestuur het besluit genomen om in 2016 actief fondsen te 
gaan werven en hierbij een professionele fondswerver in te schakelen 

 
 

Toelichting op de balans 
 

- Het resultaat over 2016 is ten laste gebracht van het werkkapitaal  van de stichting uit de 

beschikbare leningen van direct betrokken derden. Deze leningen zijn ook in de voorgaande 
jaren mede de vorm van financiering van de stichting geweest. De leningen zijn renteloos 
en vooralsnog zonder eindtijd van terugbetaling.  

- In het resultaat zijn de afschrijvingen op inventaris, voorraad, en materiaal verwerkt. 

 
 
Toelichting op de resultatenrekening 
 

- De inkomsten bestonden dit jaar uit de vergoedingen die verkregen zijn door het geven van 
lezingen en adviezen.  

- Daarnaast zijn er inkomsten tijdens lezingen en adviestrajecten verkregen uit de verkoop 

van het boek “Wie zegt ‘het is genoeg’?”   
- Daarnaast zijn er inkomsten geweest uit incidentele giften en donaties. 

 
- De uitgaven van de stichting bestaan volledig uit kosten gerelateerd het verzorgen van PR, 

het geven van lezingen en adviezen, en aan administratieve taken van de stichting. 

- De bestuurskosten zijn als donatie overgemaakt naar de Stichting. 
 

- Het bestuur heeft het besluit genomen de vaste activa te herwaarderen en het resultaat als 

afwaardering op te nemen in de resultatenrekening. 
 

 

        
 

 


