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INLEIDING
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Elektrohypersensitiviteit
(EHS) voor het jaar 2013.

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
personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

gevormd door 5
H. Schooneveld
J. Timmer
M. Schumacher
I. van der Klaauw
R. van der Boom

Bestuurders ontvangen geen beloning.
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).

Stichting EHS, Jaarverslag 2013

Blad 3 van 15

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 2013
Algemeen
Het was weer een bewogen jaar waarin veel is gebeurd en hard is gewerkt om
het verschijnsel EHS meer bekendheid te geven. Het resultaat is dat steeds meer
mensen hebben gehoord van het gevaar van zendmasten en mobiel bellen. Ook
de boodschap dat ook huishoudelektronica als WiFi en Dect telefoons en vele
gebruiksapparaten kunnen storen begint door te komen. Maar in discussies komt
dat punt naar ons gevoel nog onvoldoende aan de orde.

Bewustmaking
We hebben een actie ingezet om WiFi op scholen ter discussie te stellen met het
doel het gebruik er van te minimaliseren. Een eenmaal opgebouwde
overgevoeligheid voor straling gaat niet vanzelf over en er zijn geen medicijnen
voor. Vooral kinderen zijn een kwetsbare groep; zij dienen tegen nodeloze
straling beschermd te worden, ook al omdat zij nog vele jaren te gaan hebben en
eventuele schadelijke effecten van EMV over de jaren accumuleren.

Het Kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid
Deze organisatie is een overheidsinitiatief om de communicatie tussen overheid
en burger over EMV aangelegenheden te kanaliseren. Het is een van onze
belangrijke gesprekspartners. We nemen actief deel aan bijeenkomsten van het
‘KPF’, omdat we daar onze kennis kunnen delen en nieuwe gegevens verzamelen.
Dat kost het bestuur veel tijd: dit jaar hebben we aan minstens 10
bijeenkomsten deelgenomen, in wisselende samenstelling en met wisselende
agenda’s.
We stellen daarbij consequent de belangen van de individuele elektrogevoelige
personen voorop. Resultaat is dat er een ‘kennisbericht ’Elektrogevoeligheid’ is
gepubliceerd, waarin we ons als stichting grotendeels herkennen.
Samen met onze maatschappelijke partners in het KPF, waaronder de website
StopUMTS, het Nibe en de stichting NPS, behartigen we tevens de belangen van
de hele bevolking door te pleiten voor toepassing van het ‘Voorzorgprincipe’,
waar zekerheid t.a.v. de onschadelijkheid van EMV ontbreekt. Ook wordt van de
autoriteiten verlangd dat de normen voor maximale blootstelling aan EMV
drastisch worden verlaagd. De huidige ICNIRP normen, die tevens leidend zijn bij
de uitspraken van de Nederlandse Gezondheidsraad, zijn niet bruikbaar voor (1)
het opstellen van een strategie voor behandeling van elektrogevoelige personen
en (2) voor het voorkomen van hersentumoren bij gebruik van mobiele
telefoons.
Dit jaar is ook veel tijd besteed aan de discussie met het kennisplatform en de
overheid over voortzetting van het KP in de komende jaren. Daarbij is samen
met de andere maatschappelijke organisaties succesvol ingezet op een betere
positie om onze visie in te brengen, aandacht te krijgen voor hulp aan
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elektrogevoeligen en plaatsen in het land waar geen of een slechte dekking is
voor mobiele communicatie.
In januari van dit jaar was er een discussiebijeenkomst met veel genodigden,
waaronder de Ombudsman, om na te denken over het onderwerp ‘Onzekerheden
in de wetenschap’. Er waren levendige discussie over de wijze waarop de huidige
normen voor blootstelling aan EMV moeten worden bijgesteld en over de manier
waarop het KPF tot dan toe functioneerde. Daaruit is een reeks van
aanbevelingen voortgekomen om de verhouding met de maatschappelijke
vertegenwoordigers te verbeteren. Een van de punten was dat verschillen van
inzicht belangrijk zijn om de nodige scherpte in de discussie te handhaven en
voortgang te maken in wederzijds begrip.

Betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek
Onze probleemstelling t.a.v. de oorzaken van EHS heeft er toe geleid dat er twee
onderzoeken onder auspiciën van de wetenschapsorganisatie ZonMW zijn
gestart.
Eén onderzoek (Rik Bogers) over de vraag of mensen de aanwezigheid van EMV
uit zendmasten kunnen ‘registreren’; d.w.z. of hun welbevinden lijdt onder de
druk van sterke zendervelden. Een tweede onderzoek betreft de vraag of mensen
in hun huiselijke setting in staat zijn velden van de voor hen storende
huishoudelijke apparaten op te merken (Pauline Slottje, Anke Huss van IRAS).
Om dat te testen is speciale zendapparatuur ontwikkeld die velden van storende
apparatuur kunnen nabootsen, in ‘dubbelblinde’ proefopstellingen thuis. Proeven
zijn dit jaar nog niet gestart.
Eén van de bestuursleden is lid van de Begeleidingscommissie van onderzoek dat
door ZonMW wordt gefinancierd in het programma ‘EMV en Gezondheid’. Twee
maal per jaar komt de commissie bijeen om zich van het verloop van de
promotieonderzoeken op de hoogte te stellen. Daarbij bleek soms sprake te zijn
van ongewenste beïnvloeding van onderzoek door leden van de
begeleidingscommissie. Daartegen is door ons formeel geprotesteerd, wat er toe
leidde dat één van de leden zich uit de commissie heeft teruggetrokken. De
zuiverheid van beoordelingskritieken is hiermee verbeterd.

Publiciteit
Er zijn dit jaar weer vier afleveringen van het EHS bulletin uitgegeven. Op de
nieuw vormgegeven website (www.stichtingehs.nl) zijn die te raadplegen. Bij
verschillende gelegenheden zijn voordrachten gegeven, of bijeenkomsten
bijgewoond waarop werd ingesproken. Op ruime schaal zijn folders en
drukwerken verspreid die gerichte voorlichting geven over hoe om te gaan met
het probleem EHS.
Voor het thema ‘Wifi op school’ is, in samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties, een gelijk genaamde folder uitgebracht.
Ter ondersteuning van de uitgave van het ‘Elektrostress handboek’ is de
proefdruk van dit boek door de stichting EHS gefinancierd. De proefdruk is
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verspreid onder diverse contacten in de wetenschappelijke wereld, onder een
aantal deelnemers aan het Kennisplatform EMV en onder diverse deelnemers aan
de meetgroep.

Patiëntenbelangen
Het telefoonteam heeft veel werk verzet. Drie teamleden luisterden naar vaak
wanhopige bellers die nergens anders gehoor kregen voor hun EHS klachten en
gaven nuttige tips door. Op landelijke en regionale bijeenkomsten konden
donateurs en hun introducees naar hartenlust praten met lotgenoten en
ervaringen uitwisselen. De Landelijke contactdag was dit jaar in Baarlo (Ov).
De organisatie van regio-contactpersonen werd ingesteld om een
tweerichtingsverkeer tussen stichting en burger te vergemakkelijken. Het idee is
om naast het onderhouden van onderlinge contacten ook als spreekbuis te gaan
functioneren. Het bestuur kan via deze organisatie berichten en instructies
doorgeven aan de maatschappij, terwijl omgekeerd informatie uit de bevolking
terugkomt. Zo is er een begin gemaakt met het instrueren van scholen om het
Voorzorgprincipe te praktiseren en een WiFi installatie achterwege te laten of
beperkt te gebruiken (zie boven).

Bestuursaangelegenheden
Er zijn geen mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. Het aantal donateurs
is enigszins gegroeid. De financiële situatie is gezond, al zijn de middelen
beperkt. De uitgave van het EHS Bulletin is de grootste kostenpost.
Het bestuur is er onvoldoende in geslaagd een middenkader te vormen dat een
deel van de bestuurstaken zou kunnen overnemen. Het blijkt moeilijk daarvoor
goede vrijwilligers aan te trekken. De bestuurslast is daardoor voor ieder lid wat
hoog. Bij ruimere middelen zouden sommige taken kunnen worden uitbesteed.

Acceptatie van ‘EHS’
Het verschijnsel EHS is nog ver verwijderd van een bredere acceptatie. Ons
vermoeden is dat dit voor een deel komt door de vasthoudendheid aan
gevestigde belangen en standpunten. Het bedrijfsleven zou een bestaande
overgevoeligheid voor EMV niet graag in discussie willen brengen. Anderzijds is
voor burger en overheid gemakkelijker zich te conformeren aan gevestigde
opvattingen van o.a. de Gezondheidsraad en WHO, dan zijn ‘nek uit te steken’ en
zich te associëren met de nieuwe opvatting dat sommige mensen ziek kunnen
worden door hun overgevoeligheid voor EMV. Dat werkt verstarrend. We hopen
daar op enig moment verandering in aan te kunnen brengen op grond van
steekhoudende argumenten uit eigen gelederen en uit onafhankelijk studie van
wetenschappelijke gegevens.
Dat dit enig effect heeft blijkt uit de verschuivende gespreksthema’s binnen het
KPF: steeds vaker wordt het begrip ‘elektrogevoeligheid’ in discussies centraal
gesteld en wordt ingesproken bij de samenstelling van Kennisberichten die
handelen over dit onderwerp.
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Aandachtspunten
Op vele manieren wordt de maatschappij verder gedigitaliseerd en neemt het
aantal draadloze toepassingen toe. Voor een individu is daar weinig tegen te
doen, thuis, in werksituaties, of in publieke ruimten. Grote aandachtspunten zijn
o.a.
1. de invoering van de ‘slimme meter’ voor het doorgeven van meterstanden
van elektriciteit en andere nutsvoorzieningen. Dat doorgeven gebeurt
automatisch via een draadloze verbinding met een zendmast die in
verbinding staat met de netbeheerder van het betreffende systeem. Ook
wordt soms gebruik gemaakt van het elektriciteitssysteem zelf om
metersignalen door te geven: het ‘PLC systeem’. Beide worden als storend
ervaren door elektrogevoelige personen. We zijn doende via het ministerie
voor economische zaken mensen het recht te geven de slimme meter te
weigeren, dan wel te laten weghalen, als ze dat wensen.
2. WiFi systemen komen niet alleen in scholen en openbare ruimten voor,
maar ook in de straat. Sommige internetproviders streven naar een
situatie waarbij abonnees overal in de straat gratis en onbeperkt kunnen
internetten, via een landelijk omvattend systeem. Wij zien dat als
ongewenst.
Een op zich zelf staande zorg is dat er steeds meer personen en bedrijven komen
die voorspiegelen mensen van hun kwalen af te helpen en hun huis te saneren
door schadelijke straling te neutraliseren. We constateren dat veel mensen die
hiermee actief zijn te weinig opleiding en achtergrond hebben om goed advies te
kunnen geven en mensen voor de gek houden. Het wrange is dat men zich in
toenemende mate bedient van inzichten en terminologieën die wij als stichting te
goeder trouw in het land hebben ingevoerd en onderbouwd. Dat is een
rechtstreeks gevolg van de openheid die we betrachten om onze groeiende
kennis en inzichtenter beschikking te stellen van de maatschappij.

Vooruitzichten
Het is zeker zo dat meer en meer mensen gaan inzien dat EMV hen kan schaden
en dat ze maatregelen moeten treffen om risico’s te elimineren. Maar dat besef
komt langzaam en de overheid gaat ons niet op korte termijn helpen onze
inzichten effectief te verspreiden. Het is daarom zaak onze werkwijze en
inzichten uit te leggen aan de ‘basis’, door mensen persoonlijk te benaderen en
van toegespitste informatie te voorzien.
De stichting EHS fungeert als een onafhankelijk kenniscentrum voor elektroovergevoeligheid. We willen mensen leren hoe hun EHS problemen kunnen
worden overwonnen op basis van goed onderbouwde argumenten. Dat heeft ons
in een gunstige gesprekspositie gebracht in contacten met
(semi)overheidsinstellingen. Het blijft zaak aan verdere kennisopbouw te blijven
werken, om onze geloofwaardigheid te vergroten en onze voorlichtende taak
verder te versterken.
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FINANCIEEL JAARRAPPORT 2013
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 2013.
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 een
bestuurslid. Gezien de beperkte geldelijke middelen van de stichting heeft het
bestuur 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 2013
(in euro’s)

Activa
materiele vaste activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

31-dec-13

31-dec-12

1
540
4.462

1
324
7.145
+

totaal
Passiva
continuiteitsreserve
herbestedingsreserve
Overlopende passiva

+

5.003

7.470

0
1.800
2.114
1.089

0
1.800
4.926
744
+

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

2013
5.340
540

2012
6.866
674

0

Mutatie
-1.526
-134

begroot
2013
4.640
540

0

500

-1.660

5.680

0 +
+

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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5.880

7.540

3.708
393
847
0
3.744
0 +
8.692

3.267
468
917
0
2.548
0 +
7.201

-2.812

338

-2812
0 +
-2812

21%
79%

440
-75
-70
0
1.195
0 +
1.491
-3.151

2.750
550
955
0
3.250
0
7.505
-1.825

238
100 +
338

20%
80%
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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
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
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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 2013
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 is onveranderd gebleven.
Bestedingsreserve
Het negatief saldo is verdisconteerd in een evenredige afbouw van de
bestedingsreserve.
Overlopende passiva
Deze post bevat donaties voor 2014 die ontvangen zijn in december 2013. Deze
donaties zijn te beschouwen als contributie voor het EHS- bulletin dat nog
verzonden wordt in 2014 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 2013
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.
De vergoedingen voor het verzorgen van lezingen, presentaties en deelname in
diverse commissies, klankbordgroepen laten zich lastig begroten. Dit jaar zijn er
geen baten mee geboekt.
Lasten
De kosten voor het EHS bulletin zijn wat hoger dan begroot vanwege de toename
van de portokosten.
Belangrijke projectmatige activiteiten in 2013 zijn de landelijke contactdag, een
aantal regionale contactdagen, de uitgave van de folder Wifi op school, de
proefdruk voor het ‘Elektrostress handboek’ en de nieuwe opzet van de website.
De bestuurskosten en de algemene kosten zijn wat 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 negatief saldo van € 2812,00.
Het negatief saldo is conform begroting ontstaan door uitgaven voor enkele
specifieke projecten. Het verschil met de begroting is met name ontstaan als
gevolg van de hogere uitgaven dan verwacht voor de landelijke contactdag.
Verantwoording bestedingen
Van alle opbrengsten in 2013 is 79 % besteed ter ondersteuning van de
doelstellingen van de stichting EHS, 21 % is besteed aan kosten van de stichting
zelf inclusief fondsenwerving. Uitgangspunt daarbij is dat de bestedingsreserve
steeds 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 21
% wordt voldaan aan de richtlijn.
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Verklaring financieel jaarverslag
Ondergetekenden verklaren hierbij dat het (financieel) jaarverslag 2013 een
getrouwe weergave is van de vermogenspositie en het resultaat van de stichting
Elektrohypersensitiviteit.
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