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INLEIDING
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) voor
de jaren 2014-2017.
De stichting EHS is in 2007 opgericht om een deskundige, herkenbare en
geloofwaardige behartiger te zijn van belangen van mensen met EHS.
De stichting kenmerkt zich door een grote mate van ervaring en inhoudelijke
deskundigheid en zij heeft een flink netwerk van deskundigen op diverse
betrokken vakgebieden.
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.

KERN VAN HET BELEID
Kern van het beleid van de stichting EHS is om de missie te concretiseren met
doelgerichte activiteiten.
Kenmerken van onze aanpak zijn het vergroten van de bewustwording wat
betreft klachten en maatregelen die men kan nemen bij EHS, zowel bij de
mensen met EHS zelf, de sociale omgeving, als professionals waar mensen met
EHS mee te maken hebben
Bij dit alles wordt samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties die
zich bezig houden met de problematiek van Elektromagnetische velden en
gezondheid, de overheid, wetenschappers, hulpverleners, meettechnici e.d.
De activiteiten worden op een efficiënte en effectieve wijze uitgevoerd.

ACTIVITEITEN
De activiteiten die de stichting beleidsmatig ondersteund om haar doelstelling te
verwezenlijken zijn:
Verzamelen van kennis o.a. door mensen met EHS systematisch te
bevragen
Het uitbrengen van een nieuwsbulletin 4 x per jaar (en andere
publicatievormen ) om kennis en ervaringen te delen
Het deelnemen in de meetgroep, een zelfstandig overleg met daarin
professionele specialisten in het meten van EMV, met als doel een
stempel te drukken op de (technische) kennisontwikkeling, ontwikkeling
van meettechniek en uitwisseling van praktijkervaringen in verband
met EHS.
Het aanbieden van een helpdesk die dagelijks bereikbaar is (telefonisch
en per mail)
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Het onderhouden van een website en een facebookpagina met de
doelstelling kennisuitwisseling en communicatie met een grote groep
mensen te faciliteren
Het organiseren van landelijke en regionale contactdagen voor mensen
met EHS en hun familie
Het behartigen van belangen van mensen met EHS in overlegplatforms
met de overheid en wetenschappelijke commissies die onderzoek
begeleiden op dit gebied.

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.

FINANCIËN
De inkomsten van de stichting bestaan uit:
subsidies, donaties, schenkingen en legaten
opbrengsten uit activiteiten (lezingen, nieuwsbrieven, advertenties)
Voor specifieke taken wordt bekeken of externe financiering beschikbaar is, te
denken aan de verdere uitbouw van de hulplijn/helpdesk voor mensen met EHS.

WERKWIJZE FINANCIËN
De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding gedurende het jaar.
Voorzitter en penningmeester zijn gemachtigden voor de rekeningen van de
stichting.
De penningmeester stelt de jaarrekening op en doet een voorstel voor de
begroting. Deze
worden door het bestuur beoordeeld en goedgekeurd. De voorzitter en
penningmeester tekenen de jaarrekening voor akkoord namens het bestuur.
Mogelijk positief saldo wordt toegevoegd aan de reserves van de stichting. Deze
reserves worden gebruikt om de continuïteit van de stichting te waarborgen en
om een buffer te vormen voor specifieke (grotere) bestedingen te doen.

BELONINGSBELEID
Bij de stichting EHS zijn momenteel ongeveer 20 vrijwilligers actief. Vrijwilligers
kunnen gemaakte kosten (reiskosten, kopieerkosten ed.) bij de stichting
declareren met bewijs van de kosten. Voor enkele vrijwilligers die zich veel uren
inzetten voor de stichting is een vrijwilligersvergoeding ingesteld, waarmee zij
hun kosten, zoals reiskosten, telefoonkosten en kosten voor internet kunnen
betalen. De vrijwilligersvergoeding is kleiner of gelijk aan de maximale
belastingvrije vrijwilligersvergoeding.
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