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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 vanuit een platformfunctie en te zoeken naar oplossingen die op een
breed draagvlak kunnen rekenen. Het afgelopen jaar is dit met succes gebeurd door de organisatie van het
eerste Nationaal Luchtcongres in de Jaarbeurs in Utrecht.
Er zijn een aantal belangrijke stappen gezet in het verder ontwikkelen en positioneren van de stichting. De
relatie met een aantal belangrijke stakeholders is verstevigd, zoals het met ministerie van Infrastructuur en
Milieu, Long Alliantie Nederland, het Longfonds enzovoorts. De organisatie van het Nationaal Luchtcongres
heeft hier zonder twijfel aan bij gedragen. In 2015 is de mogelijkheid gecreëerd voor betrokkenen om online
een financiële donatie te doen aan de stichting, daarmee wil de stichting het ook voor particulieren die de
stichting willen steunen mogelijk maken dit te doen.
Het afgelopen jaar is het Comité van Experts ingesteld. In dit comité bevinden zich experts op het gebied van
luchtkwaliteitsonderzoek en –beleid. Dit comité draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van het
kennisniveau en de kennispositie bij de stichting. Via de website van de stichting wordt nieuws rondom
luchtkwaliteit actief gedeeld met geïnteresseerden.
In 2015 zijn een tweetal activiteiten georganiseerd. In samenwerking met Long Alliantie Nederland werd
tijdens het European Respiratory Society congres (ERS) in september een bijeenkomst rondom longziekten
georganiseerd. In december werd het Nationaal Luchtcongres georganiseerd, een langgekoesterde wens van
de stichting. Met hulp van het ministerie kwamen bijna 160 betrokkenen bij elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht
om over de toekomst van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid te spreken.
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. Rondom de georganiseerde activiteiten hebben voorzitter en directeur van de stichting meerdere
malen de krant en radio gehaald over het onderwerp luchtkwaliteit.
Activiteiten
In 2015 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst in de marge van het European
Respiratory Society congres (ERS) in Amsterdam (september) richtte zich op problematiek van de beroep
gerelateerde longziekten. Rondom deze activiteit was veel aandacht van de media. De bijeenkomst is online
terug te kijken. De andere activiteit betrof het Nationaal Luchtcongres.
National Luchtcongres
Het Nationaal Luchtcongres, de tweede bijeenkomst in 2015, vond plaats in december 2015. In samenwerking
met het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd in de Jaarbeurs in Utrecht een bijeenkomst
georganiseerd over de toekomst van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid. Bijna 160 betrokkenen uit het
bedrijfsleven, wetenschap, overheden enzovoorts hebben met elkaar hun visie gedeeld op de toekomst. Het
Nationaal Luchtcongres had een hoogwaardige programmering met sprekers als de staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu, de hoofddirecteur van het KNMI, het RIVM, de oud-minister van VROM en anderen.
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Interne organisatie

Oprichting
De stichting Schone Lucht voor Iedereen is opgericht op 5 april 2012 en ingeschreven onder KvK-nummer
55059228 met als vestigingsplaats Den Haag.
ANBI-status
Stichting Schone Lucht voor Iedereen heeft de ANBI-status toegekend gekregen. Dit betekent dat het fiscaal
voordeling is om de stichting te steunen. De stichting voldoet aan alle gestelde eisen met betrekking tot de
ANBI-status.
Bestuur
In 2015 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

Steffen Gelms
Fred van Vliet
Remco Hofman
Maarten Krol

Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 700 euro per persoon, de voorzitter ontvangt een
dubbelde vergoeding (1.400 euro) op jaarbasis.
Vergaderingen
Tot het moment van verslaglegging vergaderde het bestuur van de stichting in 2015 8 keer. Deze
vergaderingen vonden plaats op: 2 februari, 13 april, 18 mei, 6 juli, 7 september, 12 oktober, 2 november en
30 november.
Secretariaat
Het secretariaat wordt, tot de tijd dat de stichting voldoende middelen beschikt om een eigen secretariaat te
voeren, uitbesteed aan een extern bureau. De directeur van het externe bureau, 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. Het externe bureau ontvangt een maandelijkse vaste
vergoeding en een aparte vergoeding voor de organisatie van de evenementen. Voor de werkzaamheden
hanteert het bureau een gereduceerd tarief.
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Financiën
Balans per 31 december 2014
Activa (EUR)
Bank
Debiteuren sponsor

Passiva (EUR)
14.285,00 Crediteuren
500,00 Reserves

2.590,00
12.195,00

14.785,00

14.785,00

Overzicht van Baten en Lasten 2014
Baten (EUR)
Sponsoren symposia
Partners

2.500,00
30.000,00

Totaal baten

32.500,00

Lasten (EUR)
Bestuur vergoeding
Uitvoerings- en
secretariaatskosten
PR en reclame
Symposia
Overige kosten
Totaal lasten

3.500,00
23.079,00
539,00
15.876,00
526,00
43.520,00

Reserves
(saldo baten /- lasten)

-11.020,00
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