Founding partner worden van de stichting Schone lucht voor Iedereen
Waarom schone lucht?
Schone lucht is belangrijk voor iedereen. Op de werkvloer, in de speeltuin, op scholen, in en
rondom woningen en in ziekenhuizen. Voor veel mensen is het leven in een vervuilde lucht een
probleem, bijvoorbeeld voor chronisch zieken, astma- en longpatiënten. Jaarlijks sterven 18.000
mensen tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Vooral kinderen zijn
de dupe van luchtvervuiling. Zij hebben vaker last van de luchtwegen, allergieën en ontwikkelen
zwakke longen. Het is daarom van levensbelang schone lucht beter, vaker en indringender onder de
aandacht te brengen bij de overheid, het bedrijfsleven, de media en het publiek.
Er zijn niet alleen talloze gezondheidsredenen om het belang van schone lucht te benadrukken,
maar ook economische. Als we niets veranderen bedreigt de uitstoot van schadelijke deeltjes de
mogelijkheid tot groei in, met name, de Randstad.

Hoe wil de stichting dit oplossen?
Op initiatief van Chiesi en ondersteund door Syntens, de Kennisalliantie en De Legitimiteit Groep is
de stichting Schone Lucht voor Iedereen opgericht. Wij zijn geen stichting die op de barricade gaat
staan, maar willen een platform zijn. Een platform dat de mogelijkheid biedt aan verschillende
partijen, zoals NGO’s, bedrijfsleven en overheid, om de krachten te bundelen en zo de
luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dit doet de stichting door:
-

schone lucht hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen en bestuurlijke
maatregelen af te dwingen;

-

de vervuilers van lucht aan te sporen maatregelen te treffen om vervuiling tegen te gaan;
en

-

door samenwerking van verschillende partijen te bevorderen en innovatie te stimuleren die
bijdragen aan (fysieke) oplossingen van het huidige probleem.
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Wat doet de stichting?
In 2011 is er een viertal bijeenkomsten georganiseerd waarin deskundigen uit het bedrijfsleven,
overheid, wetenschap en de zorg met elkaar hebben nagedacht over het onderwerp schone lucht en
hoe deze in Nederland te realiseren. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor de stichting
die in 2012 het levenslicht zag. Op 12 november 2012 heeft een bijeenkomst in Nieuwspoort
plaatsgevonden onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Sabine Uitslag. Tweede Kamerleden,
wetenschappers, NGO’s en de overheid zijn met elkaar in debat gegaan over het thema
‘Luchtvervuiling in Nederland: voorkomen of genezen.
In samenwerking met andere partijen en de inbreng van de juiste kennis en financiële middelen wil
de stichting haar werkzaamheden intensiveren en op die manier haar doelstellingen realiseren. Zo
wil de stichting dit jaar een aantal regionale bijeenkomsten organiseren rondom de belangrijkste
bronnen van luchtvervuiling: verkeer, intensieve veehouderij en zware industrie/chemie. Voor deze
en de andere activiteiten die de stichting wil ontplooien zoekt de stichting verschillende partners.
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Founding Partners
Founding Partners zorgen voor de financiële basis voor de activiteiten van de stichting. De Founding
Partners die de stichting zoekt hebben de intentie om de stichting minimaal voor drie jaar
financieel te willen ondersteunen en bij te dragen aan het streven om schone lucht in Nederland te
willen realiseren. De Founding Partners kenmerken zich als partijen die nu al actief bijdragen aan
het realiseren van schone lucht dan wel een beleid voeren om luchtkwaliteit niet negatief te
beïnvloeden.

Founding Partner worden: wat kost het en wat krijg ik daarvoor?
Founding Partners dragen structureel bij aan het financieren van de activiteiten van de stichting
voor tenminste drie jaar.
U kunt founding partner worden door een jaarlijkse bijdrage van 10.000,- euro. De stichting heeft
de ANBI-status waardoor deze bijdrage fiscaal zeer aantrekkelijk is.

Wat krijgt u als Founding Partner?
Founding Partners krijgen, als dank voor het mogelijk maken van het werk van de stichting, een
unieke positie en exclusieve rechten:


Het stichtingsbestuur stelt, in nauwe samenwerking met de Founding partners, het
jaarlijkse beleidsplan op.



Founding partners krijgen het recht om het logo van de stichting te gebruiken in al hun
interne en externe communicatie.



Founding partners zullen in alle externe communicatie van de stichting steeds genoemd
worden en zullen op congressen en activiteiten van de stichting zichtbaar aanwezig zijn.



Founding Partners krijgen branche-exclusiviteit, dit wil zeggen dat er geen direct
concurrerend bedrijf of organisatie Founding Partner kan zijn.



Voor Founding Partners organiseert de stichting tenminste eenmaal per jaar een
exclusieve netwerkbijeenkomst.



Founding partners mogen de voorzitter leveren van commissies of werkgroepen binnen
de stichting.
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Maatschappelijke Partners
Ten behoeve van verdere kennis en ervaring op het terrein van schone lucht zullen tevens
Maatschappelijke Partners worden aangetrokken, bestaande uit maatschappelijke organisaties en
(semi-) overheden. Hun bijdrage is er vooral één in de vorm van in te brengen kennis, deskundigheid
en ervaring.
Met de












volgende partijen zijn wij momenteel in gesprek:
Longfonds (en daarmee de partners van het Longfonds)
Ministerie van I&M
ANWB (reeds maatschappelijk partner)
NOC-NSF
Syntens
RIVM
DCMR Milieudienst Rijnmond
Hogeschool van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
TU Delft
Stichting Natuur & Milieu

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met stichting Schone Lucht voor Iedereen. Wij vertellen u
graag meer over ons werk!
Steffen Gelms
Voorzitter
E
T

steffen@schoneluchtvooriedereen.nl
06 – 241 06 897

Kevin Zuidhof
Directeur
E
T

kevin@schoneluchtvooriedereen.nl
06 – 22 44 88 22
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