Jaarverslag 2014
Najaar 2015

Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS)
Statutair gevestigd: Everlaan 10, 6705 DJ Wageningen
info@stichting EHS.nl

Bankrekening: NL83 INGB 0003478207
BIC: INGBNL2A
KvK: 09167685
www.stichtingEHS.nl

Inhoudsopgave:
Inleiding ..................................................................................................................................3
Stichting EHS .........................................................................................................................3
Verwezenlijking doelstelling ................................................................................................4
Organisatie .........................................................................................................................4
Activiteiten in 2014 .................................................................................................................5
Inleiding ..............................................................................................................................5
Bewustwording gezondheidsklachten door EMV .................................................................5
Ondersteuning mensen met EHS........................................................................................6
Bevordering onderzoek .......................................................................................................6
Participeren landelijk overleg ..............................................................................................7
Telefoonteam ......................................................................................................................7
Slimme meters ....................................................................................................................7
Vooruitzichten .....................................................................................................................8
Financieel jaarrapport 2014 ....................................................................................................9
Balans per 31 december 2014 ..........................................................................................10
Staat van baten en lasten .................................................................................................11
Toelichting algemeen ........................................................................................................12
Toelichting op de balans 2014 ..........................................................................................13
Toelichting op de staat van baten en lasten 2014 .............................................................14
Verklaring financieel jaarverslag .......................................................................................15

Stichting EHS, Jaarverslag 2014
Blad 2 van 15

INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) voor
het jaar 2014.

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 mensen last hebben van sommige
stralingsfrequenties van apparaten waarbij zij gezondheidsproblemen vertonen.
De gezondheidsklachten zijn divers echter per individu kenmerkend bij
blootstelling aan de specifieke stralingsfrequenties waarvoor ze gevoelig zijn.
Daarbij geldt ‘stralingsbelasting weg, klacht(en) weg’.
De stichting heeft als missie “Mensen leren omgaan met elektromagnetische
velden”.
Realisatie van deze missie vindt plaats op drie verschillende werkgebieden:
kennis en informatie, belangenbehartiging en individuele ondersteuning.
Het bestuur wordt gevormd door 5 personen:
Voorzitter
H. Schooneveld
Secretaris
J. Timmer
Penningmeester
M. Schumacher
Leden
I. van der Klaauw
R. van der Boom
H. Schooneveld is dit jaar afgetreden als voorzitter en uit het bestuur getreden,
zijn functie is vacant en wordt waargenomen door J. Timmer.
H. Schooneveld is, in plaats van zijn bestuursfunctie, als adviseur voor het
bestuur actief geworden.
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. Bestuurders ontvangen geen beloning.
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 per deelgebied, waar in totaal ca 20 vrijwilligers actief zijn.
In de volgende deelgebieden zijn vrijwilligers actief:
1. Redactie: uitgave van het 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 door
verwijzing naar schone logeer adressen, 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. het EHSBulletin 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 2014
Inleiding
In 2014 is vooral de toepassing van draadloze netwerken verder toegenomen. De
groei van elektrische apparaten met bijbehorende elektromagnetische velden
neemt daarmee ook explosief toe. Hoewel wij merken dat de bekendheid met de
problemen van Mensen met EHS groter is geworden, merken wij nog niet dat dit
bij de overheid of bij bedrijven heeft geleid tot duidelijke maatregelen om
mogelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. De sluizen staan open voor
verdere elektrificatie van de samenleving met veel draadloze toepassingen,
terwijl er nauwelijks aandacht wordt besteed aan voorzorgsmaatregelen voor
gezondheidsrisico’s. Vanuit de stichting zien wij het als ons voornaamste doel om
de bewustwording binnen de samenleving te vergroten dat sommige mensen last
hebben van bepaalde elektromagnetische velden. Daarbij willen we Mensen met
EHS steun bieden om beter met hun klachten om te gaan.

Bewustwording gezondheidsklachten door EMV
Een aparte werkgroep heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met wifi op
scholen en er zijn via het uitgebreide netwerk van de stichting in de regio’s
folders verspreid bij scholen in hun buurt. Ter ondersteuning van dit project is op
de website van de stichting een aparte pagina ingericht voor verantwoord wifigebruik op school, bijvoorbeeld voor doe-het-zelf pakketjes. Incidenteel heeft de
stichting leerlingen die gezondheidsklachten ervaren door wifi op school
ondersteund. Dit heeft in een enkel geval ertoe geleid, dat er speciale
voorzieningen zijn gecreëerd in de betrokken school, zoals een wifi vrije ruimte.
Witte zones zijn gebieden waar de blootstelling van EM voldoende laag is, zodat
Mensen met EHS zich er (tijdelijk) in kunnen terugtrekken om te herstellen van
de dagelijkse belasting van EMV. Door de toenemende dekking van draadloze
toepassing wordt het steeds moeilijker om plekken te vinden waar
elektrogevoeligen de rust krijgen om zich te herstellen. De stichting heeft
initiatieven ondersteund om in het land witte zones (gebieden met lage
blootstelling door EMV) te creëren of te handhaven. In de regio Winterswijk heeft
de stichting rechtsreeks bij het college van B&W gepleit om een specifieke witte
zone te handhaven. Deze zone wordt door de stichting gebruikt als schuilplek
voor elektrogevoeligen.
Een initiatief van andere maatschappelijk organisatie (o.a. stop UMTS) om bij de
Tweede Kamer commissie te pleiten voor het creëren van witte zones is door ons
ondersteund.
Er zijn het afgelopen jaar weer 4 EHS-bulletins verschenen. Er is daarin meer
aandacht besteed aan diversiteit van artikelen, zodat iedere elektrogevoelige er
iets van zijn gading in kan vinden. Naast hoofdartikelen over een bepaald thema
en berichten uit wetenschappelijk onderzoek komen nu ook korte berichten en
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praktische tips aan bod. Een vaste bijdrage over juridische zaken en
ervaringsverhalen zijn dit jaar nieuw opgenomen, net als boekbesprekingen. Het
aantal vaste donateurs dat een Bulletin krijgt is ongeveer 250. Daarnaast wordt
het Bulletin 750-1000 keer extra gedownload van onze website.

Ondersteuning mensen met EHS
Met onze telefonische hulplijn bieden wij iedere week 5 tot 10 personen een
luisterend oor voor problemen die mensen ervaren met elektromagnetische
velden. Gesprekken trekken soms een zware wissel op de 4 leden van het
telefoonteam. Veel bellers geven aan dat ze nergens anders in de zorg serieuze
aandacht krijgen. Dit kan soms zo ver gaan dat sommigen het niet meer zien
zitten om hun weg te vinden met EHS. Zo hebben drie mensen zich zelf van het
leven beroofd die aangaven gevoelig te zijn voor EMV en geen andere uitweg
meer zagen. Bij een enkel geval waren vrijwilligers van onze stichting nauw
betrokken. Daarom is besloten een psycholoog te betrekken bij het telefoonteam
die groepstrainingen gaat verzorgen en die als achtervang kan dienen bij
moeilijke gesprekken
Er zijn zeven regio’s ontwikkeld waar mensen met EHS elkaar kunnen treffen op
bepaalde thema-avonden. De opkomst op deze bijeenkomsten is wisselend. Voor
mensen met EHS die behoefte hebben aan meer regelmatige contacten met
lotgenoten is er een telefoonlijn opgezet.
Jaarlijks vindt de landelijke contactdag plaats waar rond de 70 belangstellenden
aanwezig waren.
Om mensen met EHS beter te kunnen coachen in het vinden van een weg met
hun beperking heeft de stichting in samenwerking met professionals een
zomerweek georganiseerd bij de witte zone van de stichting in de achterhoek.
Naast verschillende therapieën ter versterking van hun weerbaarheid kregen de
cursisten ook veel handvatten aangereikt om hun zelfredzaamheid te vergroten

Bevordering onderzoek
Twee onderzoeksgroepen hebben in het kader van het onderzoeksprogramma
EMV en Gezondheid via ZonMW door onze probleemstelling nader onderzoek
gedaan bij mensen met EHS.
Bij het onderzoek van het IRAS (Universiteit Utrecht) wil A. Huss een methode
toetsen waarmee mensen met EHS kunnen worden gediagnosticeerd. Het
onderzoek is in samenwerking met de stichting EHS opgezet en wordt uitgevoerd
in de huiselijke situatie van de deelnemer. Er is daarbij aangenomen dat
elektrogevoelige mensen binnen een beperkte tijd kunnen aangeven dat ze een
belasting met bepaalde velden kunnen waarnemen. Tegen de uiteindelijke
uitvoering, namelijk een blootstelling van 10 signalen kort achter elkaar heeft de
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stichting bezwaar aangetekend, zodat de aanpak van dit onderzoek niet onze
goedkeuring heeft gekregen.
Bij een tweede onderzoek van Bogers (RIVM) gaat het erom of mensen velden
van zendmasten en andere hoogfrequente bronnen kunnen waarnemen en wordt
nagegaan in hoe verre dat hun welbevinden beïnvloed. Bij de gehele opzet van
dit onderzoek werd onvoldoende uitgegaan van de problemen die mensen met
EHS in onze ogen ervaren, zodat wij ons in een vroeg stadium hebben
gedistantieerd en dus ook niet hebben meegewerkt met de rekrutering van
deelnemers aan het onderzoek.

Participeren landelijk overleg
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KPF) is het belangrijkste podium
voor de stichting voor overleg met landelijke overheden, bedrijven en andere
organisaties. In 2014 was de continuering van het KPF het belangrijkste
aandachtspunt. De stichting is samen met andere maatschappelijke organisaties
betrokken bij de voorwaarden waaronder dit zou moeten gebeuren. Daarbij stond
de onafhankelijkheid van het bedrijfsleven (o.a. telecommunicatie industrie) en
verbetering van de hulpverlening aan elektrogevoeligen centraal. Op belangrijke
onderdelen is het KPF aan onze voorwaarden tegemoet gekomen. Dit was voor
andere maatschappelijke organisaties echter niet voldoende om vertrouwen te
hebben in het realiseren van voldoende voorzorgen. De stichting heeft
uiteindelijk als enige maatschappelijke organisatie die de belangen van mensen
met EHS behartigt, besloten om toch door te gaan als deelnemer aan het
Kennisplatform.

Telefoonteam
De stichting heeft in 2013 al steun gekregen van het KPF voor haar initiatief om
de hulplijn van de stichting te professionaliseren door samenwerking met een
reguliere instantie zoals de GGD. In 2014 zijn de eerste besprekingen op
landelijk niveau gehouden tussen de 5 koepels van de GGD en
vertegenwoordigers van de stichting EHS. Daarbij is al snel overeenstemming
bereikt over de opvang van mensen in crisissituaties. Er wordt verder gekozen
voor een 2-sporen beleid waarbij aan de ene kant vermindering van de
blootstelling door EMV wordt aangeraden en aan de andere kant ondersteuning
vanuit de visie op Somatisch Onverklaarde Lichamelijk Klachten (SOLK).

Slimme meters
Vertegenwoordigers van de stichting waren betrokken bij het overleg rond de
grootschalige invoering van de ‘slimme’ energiemeter. Hoofddoel daarbij was dat
mensen keuzevrijheid behouden om een analoge meter te kunnen behouden. Die
keuzevrijheid is gerealiseerd.
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Een vertegenwoordiger van de stichting heeft in Brussel onze steun betuigd voor
een Europees initiatief van zeven landen om de rechten van elektrogevoeligen te
verdedigen.
Het doel was om dit als burgerinitiatief te presenteren en om bekendheid te
geven aan de problemen van Mensen met EHS. Door het toenemend gebruik van
mobiele draadloze toepassingen is het voor Mensen met EHS steeds moeilijker
om stralingsvrije plekken te vinden.

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 verminderen. 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 2014
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 2014.
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 fondsenwervende 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 2014
(in euro’s)

Activa
materiele vaste activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen

31-dec-14

31-dec-13

1
336
5.905

1
540
4.462
+

totaal
Passiva
continuiteitsreserve
herbestedingsreserve
Overlopende passiva

+

6.242

5.003

1.800
4.183
259

1.800
2.114
1.089
+

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

2014
6.837
817

2013
5.340
540
0
+

som der baten

Mutatie
1.497
277

+

7.653

5.880

Lasten
Publicaties: nieuwsbrief, folders
Bestuurskosten
Algemene kosten
Investeringen/afschrijvingen
Projecten en activiteiten
Fondsenwerving
som der lasten

2.716
536
970
0
1.363
0 +
5.585

3.708
393
847
0
3.744
0 +
8.692

Resultaat

2.069

Resultaatbestemming
toevoeging/onttrekking aan:
herbestedingsreserve
continuiteitsreserve

kentallen fondswerving
kosten stichting/opbrengsten
besteding aan
doelstelling/opbrengsten
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-2.812

2069
0 +
2.069

-2812
0 +
-2812

20%

21%

80%

79%

begroot
2014
5.220
0

0
0
0
1.774
0
0
-992
143
123
0
-2.381
0 +
-3.107
4.881
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1.850

7.070

420
1.100
3.510
0
250
0 +
5.280
1.790

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 2015. Deze
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correctie is opgenomen als ‘kortlopende schuld’. Baten uit nalatenschappen
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 zal 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 2014
Liquide middelen
Betreft het saldo van de bankrekeningen per ultimo van het jaar.
De betalingen en ontvangsten lopen via een rekening bij de ING-bank.
Continuïteitsreserve
De continuiteitsreserve is onveranderd gebleven.
Bestedingsreserve
Het positief saldo is verdisconteerd in een evenredige opbouw van de
bestedingsreserve.
Overlopende passiva
Deze post bevat donaties voor 2015 die ontvangen zijn in december 2014. Deze
donaties zijn te beschouwen als contributies voor 2015 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 2014
Baten
De post donaties laat een redelijke toename zien ten opzichte van de begroting.
Een enkele donateur heeft een flinke financiële bijdrage gedaan.
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 gehaald.
Lasten
De kosten voor het EHS bulletin zijn wat hoger dan begroot vanwege de toename
van de portokosten.
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 positief saldo van € 2069,00.
Verantwoording bestedingen
Van alle opbrengsten in 2014 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
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 20
% wordt voldaan aan de richtlijn.
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Verklaring financieel jaarverslag
Ondergetekenden verklaren hierbij dat het (financieel) jaarverslag 2014 een
getrouwe weergave is van de vermogenspositie en het resultaat van de stichting
Elektrohypersensitiviteit.

Datum:

…………………………………………

Naam:

…………………………………………

Handtekening:

…………………………………………

Datum:

…………………………………………

Naam:

…………………………………………

Handtekening:

…………………………………………
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