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INLEIDING
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Elektrohypersensitiviteit
(EHS) voor het jaar 2012.

OVER STICHTING EHS
De stichting EHS is opgericht op 23 januari 2007 bij akte en ingeschreven bij de
kamer van Koophandel onder nummer 09167685.
EHS is het verschijnsel dat sommige mensen last hebben van sommige
stralingsfrequenties van apparaten waarbij zij sommige gezondheidsproblemen
vertonen die kenmerkend zijn voor elektro-overgevoeligheid. In het algemeen
geldt stralingsbelasting weg, klachten weg.
De stichting heeft als missie “Mensen leren leven met EHS”.
Realisatie van deze missie vindt plaats op drie verschillende werkgebieden:
kennis en informatie, belangenbehartiging en individuele ondersteuning.
Het bestuur wordt momenteel gevormd door 3
personen:

In 2012 zijn I. van der Klaauw en R. van der Boom in het bestuur toegetreden.
Het huidige bestuur heeft daarmee per einde 2012 een totaal van 5
bestuursleden.
Bestuurders ontvangen geen beloning en hebben geen belang bij de stichting
EHS vanuit hun professie.
De stichting is statutair gevestigd aan de Everlaan 10, 6705 DJ te Wageningen.
Het administratieadres van de stichting is Prins Bernhardlaan 56, 3972 AZ te
Driebergen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Het vermogen van de stichting EHS wordt gevormd door:
- subsidies, donaties, schenkingen en legaten
- opbrengsten uit activiteiten (lezingen, nieuwsbrieven, advertenties).
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Per 1 januari 2008 heeft de stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
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Verwezenlijking doelstelling
Het doel van de stichting EHS wordt op de volgende wijze verwezenlijkt:
1) Het doen of bevorderen van onderzoek naar probleem veroorzakende
apparaten en installaties en naar de wijze waarop gezondheidsklachten bij
elektro-overgevoeligen tot uiting komen.
2) Informatie geven over EHS aan individuele personen, groepen, bedrijven,
overheden e.a.
3) Elektro-overgevoelige personen ondersteunen in hun streven naar
elektromagnetisch schone woon- en werkomstandigheden.
4) Participeren in landelijke discussiegroepen en overlegorganen en
samenwerken met andere organisaties die de bewustwording van de
risico’s van EMV willen vergroten.

Organisatie
De doelstelling wordt gerealiseerd met ondersteuning van vrijwilligers
georganiseerd in verschillende werkgroepen, waar in totaal ca 20 vrijwilligers
actief zijn. Per werkgroep is er een coördinator actief die de contacten
onderhoudt met het bestuur. Enkele coördinatoren zijn tevens bestuurslid.
De volgende werkgroepen zijn actief:
1. Redactie: uitgave nieuwsbrief EHS-Bulletin
2. Techniek & Kennis: ontwikkeling meettechniek en afscherming tegen EMV,
bijhouden en beoordelen wetenschappelijke publicaties, initiëren van
onderzoeksvragen
3. Lotgenotencontacten: met o.a. een telefoondienst waar mensen met hun
individuele vragen terecht kunnen, gelegenheid om te herstellen: op een
aantal plekken met lage EMV belasting is een zgn schuilhut beschikbaar,
organisatie landelijk een regionale contactdag(en) voor contacten en
informatie-uitwisseling
4. Publieke relaties: communicatie naar buiten, ontwikkeling
informatiefolders, onderhoud website
Voor een aantal specifieke werkzaamheden wordt een beroep gedaan op
betaalde (professionele) krachten. Zo is de opmaak en druk van o.a. de
nieuwsbrief uitbesteed aan een grafisch vormgever.
Voor het uitvoeren van (huis)metingen met een daarbij behorend advies wordt
verwezen naar met de stichting EHS gelieerde bedrijven. Met deze bedrijven
vindt intensieve kennisuitwisseling plaats om de laatste stand van inzichten in de
praktijk toe te passen en om gezamenlijke kennisontwikkeling terug te vertalen
in onderzoeksvragen.
Met de afhankelijkheid van vrijwillige inzet van mensen is de continuïteit van de
verschillende activiteiten sterk onderhevig aan wisselingen. Het behoud en
werving van vrijwilligers is een constant punt van aandacht. De activiteiten
dienen steeds afgestemd te worden op de beschikbare capaciteit aan vrijwilligers.
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ACTIVITEITEN IN 2012
Het afgelopen jaar heeft het gevoerde beleid op de verschillende onderdelen van
de doelstellingen geresulteerd in de volgende activiteiten.

Kennisplatform Elektromagnetische velden
De stichting EHS is in 2012 via de klankbordgroep van het Kennisplatform
Elektromagnetische velden actief geweest om de bekendheid van het verschijnsel
EHS te vergroten en het probleem landelijk bespreekbaar te maken.
In januari is het Kennisbericht elektromagnetische velden op het werk
verschenen. De stichting is erin geslaagd om hierin aandacht te krijgen voor het
probleem EHS. Er worden eenvoudige maatregelen voorgesteld die een
werkgever kan nemen in overleg met elektrogevoeligen om de blootstelling op de
werkplek te verminderen. Daarbij wordt aangegeven dat de maatregelen
proportioneel kunnen zijn en dat Arbo-artsen zo nodig kunnen bemiddelen.
Ook belangrijk is dat in april 2012 het Kennisbericht Elektrogevoeligheid is
verschenen, waarbij het fenomeen EHS voor het eerst als een realiteit wordt
beschreven door een overheidsinstantie. De stichting heeft haar invloed gebruikt
om te zorgen dat vermindering van de blootstelling als mogelijkheid wordt
genoemd om klachten te verminderen en dat de menselijke psyche niet als enige
oorzaak wordt genoemd voor EHS.

Film over EHS
Om buitenstaanders duidelijk te maken hoe ingrijpend de klachten van een EHSer op het dagelijks leven zijn heeft de stichting het initiatief genomen een film te
produceren.
In deze film ‘’Leven met EHS’’ geven drie elektrogevoeligen weer wat hun
ervaringen zijn met elektromagnetische velden en hoe ze daar dagelijks mee om
gaan. De film is in het najaar getoond aan de Klankbordgroep van het
kennisplatform EMV en zal op verzoek van de betrokkenen alleen in kleine kring
worden vertoond.

Landelijke en regionale contactdagen
In april zijn in 7 verschillende regio’s contactdagen voor mensen met EHSklachten georganiseerd. Het thema van die dagen was: ‘’Biedt het alternatieve
circuit wel een oplossing. In totaal zijn deze dagen door meer dan 100
belangstellende bezocht.
De landelijke contactdag werd in juni bezocht door ongeveer 70
belangstellenden. Er was veel aandacht voor het nemen van technische
maatregelen om de blootstelling te verminderen. Er werd bekendheid gegeven
aan stralingsarme locaties in Nederland, de zogenaamde witte zones, die mede
op initiatief van de stichting zijn geïnitieerd. Ook de uitzending door Zembla Ziek
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van je mobieltje was onderwerp van gesprek tijdens deze dag in de omgeving
van Zwartsluis.

Slimme meter
Vertegenwoordigers van de stichting zijn betrokken bij de landelijke discussie
over de invoering van slimme meters. Daardoor worden gezondheidsproblemen
die mensen ervaren van deze meters meegenomen in de overwegingen om
mensen een keuze te bieden voor het gebruik van een dergelijke slimme meter.

Informatie en ondersteuning
Een belangrijk kanaal om informatie onder de aandacht te brengen is het EHS
bulletin, dat in 2012 weer 4 maal is verschenen in een oplage van ongeveer 300
stuks. Regelmatig ontvangt de redactie complimenten over de inhoud.
De website www.stichtingEHS.nl is in 2012 door meer dan 10.000 unieke
bezoekers geraadpleegd waarbij in totaal 82.000 keer de verschillende pagina’s
van de site zijn bezocht. Elke unieke bezoeker bekijkt dus gemiddeld 8 pagina’s.
De eind 2011gelanceerde Facebookpagina Stichting EHS, gezondheidsklachten
door straling groeit nog langzaam in aantal bezoekers/volgers. Doel is de pagina
als uitwisselingsforum voor actuele items en communicatie over activiteiten naar
een grote groep mensen te benutten.
Er zijn wekelijks 10 a 12 mensen die contact zoeken met ons
telefoonteam of via de email. Meestal zijn deze mensen na 1 of 2
gesprekken of antwoordmails voldoende geholpen of doorverwezen
om hun weg zelf verder te laten vinden.

De Meetgroep
Een groep professionele specialisten in het meten van EMV heeft het afgelopen
jaar ca 8 bijeenkomsten gehad waaraan de stichting EHS
aan deelnam. Deze bijeenkomsten onder de naam
Meetgroep vormen een zelfstandig overleg waarin de
stichting EHS is vertegenwoordigd en stempel drukt op de
ontwikkeling van (technische) kennisontwikkeling,
meettechniek en uitwisseling van praktijkervaringen in
verband met EHS.
De Meetgroep verwerft kennis door onderzoek te doen naar EMV in experimenten
met gezamenlijke apparatuur. Dit gebeurt onder meer door onderzoek naar
vervuilde stroom op het elektriciteitsnet en het evalueren van praktijkervaringen.
Verder vindt informatie-uitwisseling plaats op het gebied van
(afschermings)materialen en het gebruik van minder storende apparatuur.
Veldsanering blijkt een effectieve manier om de hinder voor elektroovergevoeligen te verkleinen.
Regelmatig worden de bevindingen gepubliceerd in het EHS bulletin.
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FINANCIEEL JAARRAPPORT 2012
Het financieel verslag, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten
geeft inzicht in de vermogenspositie van de stichting en het resultaat over 2012.
De stichting is statutair verplicht jaarlijks een financieel verslag op te stellen.
Het verslag is zo nauwkeurig mogelijk ingericht volgens de
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn
FW) van het CBF. De richtlijn is uit praktische overwegingen niet
op alle punten gevolgd.
Stichting EHS is niet in het bezit van het CBF-keurmerk. Reden
hiervoor zijn de hoge kosten voor verwerving van het keurmerk.
Als kleine bestaande fondsverwervende stichting is het mogelijk
een verklaring van geen bezwaar bij het CBF aan te vragen. Ook
daar zijn echter naar verhouding hoge kosten mee verbonden. Het bestuur heeft
geconcludeerd dat op dit moment de kosten voor het ‘keurmerk’ of de ‘verklaring
van geen bezwaar’ een te zwaar beslag op de begroting leggen.
Het rapport is opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door de
voorzitter. Gezien de beperkte geldelijke middelen van de stichting heeft het
bestuur bij vergadering van 3 juni 2010 besloten de komende jaren geen
controle door een externe deskundige te laten verrichten.
In de toekomst wordt dit elk jaar opnieuw bekeken aan de hand van de actuele
financiële mogelijkheden.
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Balans per 31 december 2012
(in euro’s)

Activa
materiele vaste activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

31-dec-12

31-dec-11

1
324
7.145

1
364
7.046
+

totaal
Passiva
continuiteitsreserve
herbestedingsreserve
Overlopende passiva

+

7.470

7.411

1.800
4.926
744

1.700
4.688
1.023
+

totaal
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Staat van baten en lasten
(in euro's)

Baten
donaties/abonnement
Verkoop advertenties EHS Bulletin
lezingen/presentatie/bijdragen aan derden
overlopend deel
som der baten
Lasten
Publicaties: nieuwsbrief, folders
Bestuurskosten
Algemene kosten
Investeringen/afschrijvingen
Projecten en activiteiten
Fondsenwerving
som der lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
toevoeging/onttrekking aan:
herbestedingsreserve
continuiteitsreserve

kentallen fondswerving
kosten stichting/opbrengsten
besteding aan doelstelling/opbrengsten
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2012
6.866
674
0 +
0

2011
5.526
624
1.144 +

7.540

7.294

3.267
468
917
0
2.548
0 +
7.201

3.257
230
901
0
3.423
0 +
7.811

338

-71

238
100 +
338

20%
80%

Mutatie
1.340
50
-1.144

begroot
2012
4.340
540
1.100

246

5.980

10
239
16
0
-875
0 +
-610
410

-517
0 +
-517

16%
84%
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2.530
500
2.410
0
540
0 +
5.980
0

Toelichting algemeen
Grondslagen voor financiële verslaglegging
Waardering heeft plaatsgevonden tegen nominale waarden, tenzij anders is
vermeld.
Uitgangspunt voor de waardering vormen de historische kostprijzen;
uitgangspunt voor de bepaling van het resultaat, de historische kosten.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de daarmee
samenhangende lasten over het verslagjaar, rekening houdend met de
gehanteerde grondslagen van waarderingen en resultaatbepaling.
Alle bedragen luiden in euro's.

Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus
de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn lineair en de volgende
afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
• (Computer)apparatuur en programmatuur 33%
• Inventaris/kantooruitrusting: 20%.
Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering. Daartoe wordt,
conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, een bedrag
gelijk aan de boekwaarde als bestemmingsreserve Fonds Activa Bedrijfsvoering
aangehouden.
Besteedbaar vermogen
Het besteedbaar vermogen omvat schenkingen, legaten en erfstellingen en
donaties evenals andere verkrijgingen. Het besteedbaar vermogen wordt deels
toegerekend aan een bestedingsreserve en deels aan een continuïteitsreserve.
De continuïteitsreserve bestaat uit dat deel van het vermogen dat door het
bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel, namelijk de waarborging van de
continuïteit van de activiteiten van de stichting. De bestedingsreserve wordt
ingezet voor realisering van de doelstellingen van de stichting.
Overige activa en schulden
De overige activa en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij
anders is aangegeven in deze toelichting. Vorderingen worden gewaardeerd op
de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor
oninbaarheid.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving worden in de resultatenrekening opgenomen op
het moment van ontvangst. Een correctie wordt toegepast voor donaties die
duidelijk betrekking hebben op een volgend jaar, in dit geval 2013. Deze
correctie is opgenomen als ‘kortlopende schuld’. Baten uit nalatenschappen
Stichting EHS, Jaarverslag 2012
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worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Te ontvangen subsidies worden verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidie zullen worden ontvangen.
Lasten
Kosten worden systematisch toegerekend aan doelstellingen, fondsenwerving en
kosten eigen organisatie. Te verstrekken subsidies worden verantwoord op het
moment dat de subsidie daadwerkelijk is verstrekt.

Toelichting op de balans 2012
Liquide middelen
Betreft het saldo van de bankrekeningen per ultimo van het jaar.
De betalingen en ontvangsten lopen via een ING-bank rekening.
Continuïteitsreserve
De continuiteitsreserve iets verhoogd met het oog op stijgende kosten en is
gebaseerd op de kosten voor het produceren van het EHS bulletin 1 jaar vooruit.
Bestedingsreserve
Het saldo is toegevoegd aan de bestedingsreserve voor de financiering van
activiteiten ter ondersteuning van de doelstelling van de stichting. Dit jaar is de
bestedingsreserve iets vergroot als gevolg van het batig saldo.
Overlopende passiva
Deze post bevat donaties voor 2013 die ontvangen zijn in december 2012. Deze
donaties zijn te beschouwen als contributie voor het EHS- bulletin dat nog
verzonden wordt in 2013 en zijn daarom als vooruit ontvangen opbrengsten
opgenomen.
Vorderingen en overlopende activa
Betreft vordering van advertentiekosten op enkele adverteerders in het EHS
bulletin.
Materiele vaste activa
In 2010 is meetapparatuur aangeschaft. De investering is in 2010 in één keer
afgeschreven. De post materiele vaste activa geeft de resterende boekwaarde
aan van de apparatuur.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2012
Baten
De post donaties laat een redelijke toename zien ten opzichte van de begroting.
Een flink aantal donateurs geeft meer dan de als minimum begrote bijdrage. Ook
is er een extra gift ter grootte van € 2.000,00 ontvangen gelabeld aan een
project.
De vergoedingen voor het verzorgen van lezingen, presentaties en deelname in
diverse commissies, klankbordgroepen laten zich lastig begroten. Er is echter
geen groot verschil met de begrote opbrengst.
Lasten
Zoals gezegd zijn de kosten voor het EHS bulletin hoger dan begroot vanwege de
toename van het aantal donateurs die het bulletin per post toegezonden willen
krijgen.
Belangrijke projectmatige activiteiten in 2012 zijn de productie van de film ‘leven
met EHS’, de landelijke contactdag en een aantal regionale contactdagen. Tevens
is een ‘stralingsvrije zone’ geïnitieerd op de camping van Staatsbosbeheer in
Bant.
De bestuurskosten en de algemene kosten zijn flink lager dan begroot. Er zijn
hiervoor geen directe redenen of oorzaken aan te wijzen.
Resultaat
Als resultaat van de baten en de lasten rest een batig saldo van € 338,00. Dit
surplus wordt toebedeeld aan de herbestedingsreserve en de
continuiteitsreserve.
Verantwoording bestedingen
Van alle opbrengsten in 2012 is 80 % besteed ter ondersteuning van de
doelstellingen van de stichting EHS, 20 % is besteed aan kosten van de stichting
zelf inclusief fondsenwerving. Uitgangspunt daarbij is dat de bestedingsreserve
ten nutte van de doelstelling ingezet wordt.
Aan fondsenwerving zijn geen specifieke kosten gelabeld. Via het geven van
ondersteuning en voorlichting en de toezending van het EHS Bulletin vindt op
een meer indirecte wijze tevens fondsenwerving en donateurswerving plaats.
De Richtlijn Fondsenwerving van het CBF maakt onderscheid tussen kosten die
gemaakt worden om gelden te werven en kosten die worden gemaakt om deze
gelden uit te geven. Volgens deze richtlijnen mogen de kosten voor
fondsenwerving en beheerskosten van de stichting niet meer bedragen dan 25%
van het ontvangen donatiebedrag. Met het bovengenoemde percentage van 20
% wordt voldaan aan de richtlijn.
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Verklaring financieel jaarverslag
Ondergetekenden verklaren hierbij dat het (financieel) jaarverslag 2012 een
getrouwe weergave is van de vermogenspositie en het resultaat van de stichting
Elektrohypersensitiviteit.
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