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In liefde laten gaan

Doelstelling van de stichting In liefde laten gaan

De Stichting In liefde laten gaan (ILLG) is gericht op ouders van wie hun kind
euthanasie heeft gekregen of vraagt vanwege een psychische aandoening.

De stichting heeft als doel:

● Ouders kunnen elkaar steunen door onderling contact. Dit kan persoonlijk via
telefoongesprekken. Daarnaast vormen we, voor wie dat fijn vindt, kleine
groepjes voor onderlinge contactmomenten, live of online.

● Voorlichting geven aan ouders en professionals (o.a in de GGZ). Wat
betekent het emotioneel, als je kind euthanasie wil of kreeg vanwege een
psychische aandoening? Hoe is de procedure? Wat zijn de ervaringen met de
GGZ? Waar kun je terecht?

● Het bevorderen van begrip in de samenleving voor euthanasie vanwege een
psychische aandoening.

● Bijdragen vanuit ervaringsdeskundige invalshoek aan opleiding en onderwijs
voor professionals(o.a in de GGZ).

● Het organiseren van een congres in 2024



Missie

Stichting in liefde laten gaan brengt ouders in contact om elkaar  te kunnen steunen
vóór, tijdens of na het euthanasietraject van hun kind met een psychische
aandoening.  We vinden het belangrijk dat er vanuit onze maatschappij en GGZ
begrip komt voor euthanasie ten aanzien van kinderen met een psychische
aandoening. We wensen dat ouders en hun kind zich niet meer alleen voelen staan
en ze gehoord en gesteund worden tijdens het traject.

Visie

Stichting In liefde laten gaan wil het leven van ouders,
van wie hun kind in een euthanasietraject zit of euthanasie heeft gekregen,
draaglijker maken en verlichten door hen een lotgenotengroep te bieden met
mensen met dezelfde ervaring. Stichting In liefde laten gaan wil meer begrip creëren
in de samenleving voor euthanasie in de psychiatrie.

Wijze van werving gelden

Stichting In liefde laten gaan probeert  haar giften te  ontvangen via particulieren en
bedrijven.

Deze gelden kunnen o.a verkregen worden door:

● Subsidies en donaties.
● Schenkingen, erfstellingen en legaten.
● Alle overigen inkomsten.

De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken.

Beheer van vermogen



Stichting In liefde laten gaan heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het
beheer van het vermogen van de Stichting In liefde laten gaan.

Het bestuur bestaat uit.

● Voorzitter M. Hulzebos
● Secretaris E. Beukema
● Penningmeester B. de Ruijter

Activiteiten Bestuur

Vergaderen

● Het bestuur komt minimaal 2 keer per jaar bijeen en hiervan worden notulen
opgemaakt.

● Het organiseren van ontmoetingen tussen ouders van kinderen die
euthanasie krijgen of hebben gekregen vanwege psychische redenen.

● Bijdragen aan activiteiten zoals scholing en voorlichting om het begrip voor
euthanasie in de psychiatrie te vergroten.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een financieel beleid.
● jaarlijks een begroting opstellen
● jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
● beheren van de gelden
● besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen

Vergoeding bestuursleden



● De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
bestuurswerkzaamheden

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt besteed volgens de doelstelling van de
Stichting en om uitgaven te compenseren.

De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil de Stichting een
gezonde buffer opbouwen voor eventuele tegenvallers. De buffer willen we ook
gebruiken om nieuwe activiteiten op te zetten.

Overige informatie

● kvk nummer 88273121
● rsin nummer 864561337
● post en vestigingsadres Ganzetrek 57, 3766 XD Soest
● emailadres info@inliefdelatengaan.nl
● website www.inliefdelatengaan.nl
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