Verslag van het bestuur van Stichting Tegengif over de activiteiten in
2017.

Stichting Tegengif werd opgericht op 23 november 2017.
Stichting Tegengif wil de gezondheid van burgers bevorderen door de
blootstelling aan en het gebruik van schadelijke stoffen, met name
schadelijke chemicaliën tegen te gaan. Stichting Tegengif vindt het
essentieel dat Nederlandse burgers weten aan welke schadelijke
stoffen ze blootstaan. Ondanks de grote gezondheidsrisico’s weten de
meeste Nederlanders weinig van schadelijke stoffen in hun
leefomgeving. Tegengif wil burgers door middel van laagdrempelige
tests inzicht geven in de schadelijke chemische stoffen in hun
leefomgeving en in hun lichaam.
Aanleiding voor oprichting van Stichting Tegengif is de enorme toename
van aandoeningen zoals onvruchtbaarheid, borst- en zaadbalkanker die
door steeds meer wetenschappers in verband wordt gebracht met
blootstelling aan schadelijke chemische stoffen.
Werkwijze:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het initiëren en stimuleren van onderzoek;
b. het bewustmaken van publiek, politiek en media over
blootstelling aan schadelijke stoffen:
c. het ontwikkelen en aandragen van concrete en haalbare
oplossingen,
Bestuursleden en functie van de bestuursleden
Het bestuur van Stichting Tegengif bestaat uit de volgende personen
Voorzitter: Annelies den Boer
Penningmeester: Clemens van der Veen
Secretaris: Rosalie Mohr
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten. De
bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van
de stichting. In artikel 6 lid 9 van de statuten van Stichting Tegengif is
namelijk vastgelegd dat “ Ieder bestuurslid heeft het recht op het
uitbrengen van een (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere
meerderheid voorschrijven komen alle bestuursbesluiten tot stand met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.” Zie voor
verdere details de statuten van stichting Tegengif.

Het bestuur van Stichting Tegengif is bijzonder blij met de ANBI status
die door de belastingdienst werd toegekend met ingang van 23
november 2017.
Vooruitblik
In 2018 en 2019 zal Stichting Tegengif door middel van een aantal
onderzoekstrajecten de Nederlandse burger bewustmaken van de
schadelijke stoffen waaraan wij allemaal blootstaan. Door het testen
van proefpersonen (met polsbandjes) maken we blootstelling aan
schadelijke stoffen concreet en tastbaar. De invloed van schadelijke
stoffen op onze gezondheid gaat zo meer leven. Dit is nodig om
draagvlak te creëren voor politieke maatregelen.
Onderzoek dat in Europa en de Verenigde Staten is uitgevoerd, toont
aan dat burgers veel verschillende schadelijke stoffen in hun lichaam
hebben. De tests die Stichting Tegengif laat uitvoeren gaan dus zeker
schadelijke stoffen aantonen. Uit eerder onderzoek blijkt dat de
actiebereidheid van mensen groter wordt als ze weten dat ze
schadelijke stoffen in hun lichaam hebben. In Frankrijk is de
organisatie Generations Futures al jaren bezig met het testen van haar,
bloed en urine en zij hebben daarmee media en politiek weten te
mobiliseren.
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Inkomsten
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€
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€
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