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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 heeft de stichting verder gebouwd aan haar (kwalitatieve) groei. Met profit en
non-profit partijen zijn gesprekken gevoerd en nieuwe partners willen zich aansluiten. Continuïteit
van partners daarin blijft echter nog een zorgpunt. De financiële ondersteuning van het ministerie
van Infrastructuur & Milieu en hun positieve terugkoppeling op onze bijeenkomsten van dit jaar
sterkt ons in de opvatting dat we de juiste slagen maken en goede stappen zetten. Ook is het
bestuur uitgebreid met prof. dr. Maarten Krol verbonden aan de Wageningen Universiteit waarmee
de wetenschappelijke kennis van schone lucht in het bestuur is gebracht. Expertgroepen worden
thans gevormd.
In 2013 is het startschot gegeven om bijeenkomsten te organiseren die zich richten op de
vervuilende sectoren. In de eerste helft van 2014 is een tweede bijeenkomst in dat kader
georganiseerd en richtte zich op de intensieve veehouderij. Daarnaast is in samenwerking met de
Initiating Founding Partner Chiesi een bijeenkomst in het AMC georganiseerd over de relatie tussen
luchtvervuiling en longziekten met een grote opkomst van meer dan 100 aanwezigen. Het jaar werd
afgesloten met een bijeenkomst over Mobiliteit en Luchtkwaliteit met hulp van founding partner
Shell GTL Fuel.
2014 kan een succesvol jaar voor de stichting worden genoemd met meer zichtbaarheid, hogere
opkomsten van de bijeenkomsten en een vergroot draagvlak onder stakeholders.
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.
Activiteiten
In 2014 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst richtte zich op de intensieve
veehouderij als een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Deze bijeenkomst was een
tweede in een serie van vier waarin de stichting aandacht besteed aan de vervuilende sectoren en
hoe naar oplossingen kan worden gezocht.
De bijeenkomst over intensieve veehouderij vond plaats op 16 juni 2014 in het provinciehuis van
Brabant. De bijeenkomst is financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur & Milieu
en ZLTO. de provincie Brabant heeft gezorgd voor de accommodatie en de techniek. Tegen de 100
aanwezigen discussieerden met elkaar over de vraagstukken en tevens is er gekeken op welke wijze
oplossingen te vinden zijn. Politici gingen afsluitend met elkaar in debat.
De tweede bijeenkomst vond plaats op 1 oktober 2014 en werd georganiseerd in samenwerking met
de Initiating Founding Partner Chiesi. Voor Chiesi is het van belang dat er een link wordt gelegd
tussen vervuilde lucht en longziekten. Deze bijeenkomst moest daarin voorzien. Met meer dan 100
aanwezigen waaronder meer dan de helft beroepsbeoefenaren is deze bijeenkomst een groot
succes geweest. De voorzitter van deze bijeenkomst prof. dr. Elisabeth Bel, die tevens voorzitter is
van de ERS, zal het onderwerp hoger op de ERS agenda zetten en kijken op welke wijze
beroepsbeoefenaren ook beter geïnformeerd kunnen worden over de relatie. De in het panel
aanwezige voorzitter van de LAN, dr. Guusje ter Horst, wil kijken of de rijksoverheid niet aan te
spreken is op haar taak om burgers te beschermen als het gaat om vervuilde lucht.
De derde bijeenkomst vond plaats op 12 december 2014. Tijdens deze Kennissessie over Mobiliteit
en Luchtkwaliteit werden gemeenteraadsleden, leden van provinciale staten en andere
beleidsmakers en -adviseurs bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom luchtkwaliteit en
mobiliteit.
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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. Ook is er een intensieve samenwerking met het
ministerie van Infrastructuur & Milieu en heeft zij voor het eerst een bijeenkomst van de stichting
mede gefinancierd.
In 2014 is Interface toegetreden als Founding Partner. Zij zullen het partnerschap in 2015 echter
niet continueren vanwege ontoereikende budgeten. Shell GTL is voornemens Founding Partner te
gaan worden. Op 12 december 2014 vond een eerste activiteit met hen plaats wat de opmaat naar
het partnerschap moet gaan worden.
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.
Hiervoor lopen momenteel gesprekken met de volgende organisaties:
-

Dakdokters (commercieel partner)
Tesla (commercieel partner)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (maatschappelijk partner)
GroenGas (commercieel partner)
BMW (commercieel partner)
FIAT (commercieel partner)
Toyota (commercieel partner)
Athlon Carlease (commercieel partner)
Emotive (commercieel partner)
FWA (commercieel partner)

Daarnaast heeft het bestuur een partnerovereenkomst opgesteld om de voorwaarden voor het
partnerschap helder uiteen te zetten.
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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
Initiating Founding Partner Chiesi.
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 2014 bestaat het bestuur uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Steffen Gelms
Fred van Vliet
Remco Hofman
Eva Hermans
Maarten Krol

Bestuursleden ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 700 euro per persoon.
Vergaderingen
Tot het moment van verslaglegging vergaderde het bestuur van de stichting in 2014 7 keer. Deze
vergaderingen vonden plaats op: 3 februari, 17 maart, 23 april, 5 juni, 30 juni, 8 september, 6
oktober, 10 november en 8 december.
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
500,00

Crediteuren

2.590,00

Reserves

12.195,00

14.785,00

14.785,00

Overzicht van Baten en Lasten 2014
Baten (EUR)
Sponsoren symposia
Founding partners

2.500,00
30.000,00

Totaal baten

32.500,00

Lasten (EUR)
Bestuursvergoeding
3.500,00
23.079,00

Uitvoerings- en
secretariaatskosten
PR en reclame
Symposia

539,00
15.876,00
526,00
43.520,00

Overige kosten
Totaal lasten
Reserves
(saldo baten /- lasten)

-11.020,00
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