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Voorwoord
De stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft tot doel om het
belang van schone lucht beter onder de aandacht te brengen
van publiek, bedrijfsleven, politiek en bestuur. We willen het
maatschappelijk debat aanzwengelen en het belang van
schone lucht een permanente plaats op de maatschappelijke
en politieke agenda zetten.
De stichting Schone Lucht voor Iedereen wil ook een bijdrage
leveren aan het bereiken van concrete resultaten. Wij willen dit
niet doen door op de barricaden te gaan of partijen tegenover
elkaar te zetten, maar door die partijen samen te brengen en
te zoeken naar oplossingen die op een breed draagvlak kunnen
rekenen.
Dit jaar, 2012, was het eerste jaar dat de Schone Lucht voor
Iedereen formeel een stichting werd en beschikking kreeg over
een ANBI-status. Verder is het afgelopen jaar gebruikt om de
stichting onder de aandacht te brengen van potentiele
partners. Zowel om haar financiële basis veilig te stellen,
noodzakelijk om activiteiten te kunnen ondernemen en het
maatschappelijk debat aan te zwengelen, als om partners te
vinden waarmee wij in de toekomst samen kunnen optrekken.
Komend jaar is het Europees Jaar van de Schone Lucht. Daarom is 2013 een belangrijk jaar voor
de stichting om zich te profileren en samen met partners tot resultaat te komen.
Er zijn in 2012 goede stappen gezet maar ons doel is nog lang niet bereikt: schone lucht voor
iedereen!
Met vriendelijke groet,

Steffen Gelms
Voorzitter
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Publiciteit en activiteiten
Publiciteit
De stichting heeft meermalen de publiciteit gezocht om het belang van schone lucht onder de
aandacht te brengen. Op de volgende pagina vindt u een selectie van de artikelen.
Activiteiten
In 2012 heeft de stichting één activiteit georganiseerd. Deze activiteit vond plaats op 12
november in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst werd, binnen het
thema “Luchtvervuiling in Nederland: voorkomen of genezen?”, gesproken over de schone lucht
in Nederland. Het programma, onder dagvoorzitterschap van oud-Tweede Kamerlid Sabine
Uitslag, bestond onder andere uit:






De stand van zaken van de luchtvervuiling in Nederland door prof. dr. Maarten Krol van
de Wageningen University
De impact van luchtvervuiling op de gezondheid door dr. ir. Frans de Jongh,
Longfysioloog verbonden aan het AMC
Voorbeelden die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Nederland: Groen gas in
verkeer en vervoer door René Laks, directeur stichting GroenGas Mobiel
Voorbeelden die bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Nederland: de uitdagingen
bij de energieproductie door Leo Brouwer, environmental manager GDF Suez
Debat tussen Kamerleden en met aanwezigen over het onderwerp schone lucht onder
leiding van Sabine Uitslag.

Een videoverslag van de activiteit en foto’s zijn te vinden op www.schoneluchtvooriedereen.nl.
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Externe contacten
De stichting heeft veelvuldig contact gehad met mogelijke partners en partijen die te maken
hebben, al dan niet indirect, met schone lucht of zich daarvoor willen inspannen. Dit heeft
geresulteerd in een aantal partnerschappen. Momenteel hebben de ANWB en Syntens zich
aangesloten bij Schone Lucht voor Iedereen.
De stichting is nog steeds op zoek naar partners die de stichting en haar doelen financieel willen
steunen en maatschappelijke organisaties die samen met de stichting de handen ineen willen
slaan.
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Interne organisatie
Oprichting
De stichting Schone Lucht voor Iedereen is opgericht op 5 april 2012 en ingeschreven onder KvKnummer 55059228 met als vestigingsplaats Den Haag. De opstartkosten zijn gefinancierd door
founding partner Chiesi.
Bestuur
In 2012 bestond het bestuur uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

Steffen Gelms
Eva Hermans (a.i., tot 31 oktober)
Fred van Vliet (vanaf 31 oktober)
Remco Hofman
Eva Hermans (vanaf 31 oktober)

Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 700 euro per persoon.
Vergaderingen
In 2012 vergaderde het bestuur van de stichting 9 keer. Deze vergaderingen vonden plaats op: 7
juni, 18 juni, 29 juni, 18 juli, 29 augustus, 21 september, 12 oktober, 31 oktober en 19
december.
Secretariaat
Het secretariaat wordt, tot de tijd dat de stichting voldoende middelen beschikt om een eigen
secretariaat te voeren, uitbesteed aan IvCB. Kevin Zuidhof is door het bestuur benoemd tot
directeur van de stichting en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en, samen met
het bestuur, de ontwikkeling van de stichting.
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Financiën

Balans per 31 december 2012
Activa (EUR)
Bank

Passiva (EUR)
39.726,00

Bestuursvergoeding 2012
Crediteuren
Reserves

39.726,00

2.100,00
8.899,00
28.727,00
39.726,00

Overzicht van Baten en Lasten 2012*
Baten (EUR)
Bijdrage founding partner

56.374,00

Totaal baten

56.374,00

Lasten (EUR)
Bestuursvergoeding 2012
Uitvoerings- en secretariaatskosten
Bijeenkomst Nieuwspoort
Overige kosten

2.800,00
18.901,00
4.331,00
1.616,00

Totaal lasten

27.647,00

Reserves (saldo baten -/- lasten)

28.727,00

*voor een volledig overzicht van baten en lasten over 2012 zijn de op de balans vermelde bedragen inzake bestuursvergoeding en
crediteuren meegenomen in dit overzicht.
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