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1. Inleiding 
 
Stichting Laagfrequent Geluid is opgericht op 7 februari 2013. Wij trachten aandacht te vragen voor 
het steeds grotere probleem van akoestisch laagfrequent geluid en niet-akoestisch laagfrequent 
geluid. Deze problemen uiten zich in gezondheidsklachten en disfunctioneren van mensen. 
Aangezien er geen goede wet- en regelgeving is, probeert de stichting hier aandacht voor te vragen. 
 
 
 

Wat doen wij? (Doelstelling van de Stichting - Missie) 
 
De stichting heeft de volgende doelstellingen: 

• de maatschappij te informeren over het bestaan, de oorzaak en de gevolgen van 
laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen; 

• de emissie van laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen in de maatschappij 
terug te dringen; 

• de erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid, 
infrasoon geluid en trillingen te bevorderen; 

• onderzoek en kennisdeling betreffende laagfrequent geluid, infrasoon geluid en 
trillingen te stimuleren; 

• en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
 
Hoe doen wij dat? (Hoofdlijnen van het beleidsplan - Visie) 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

• in te zetten op het invoeren van wet- en regelgeving op het gebied van laagfrequent 
geluid, infrasoon geluid en trillingen; 

• laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen als erkend milieu- en 
gezondheidsthema te laten opnemen in het beleid van overheden en andere disciplines; 

• gedupeerden en professionals te activeren en te informeren door middel van een 
portalfunctie, contact te onderhouden met experts, overheden, gezondheidsdiensten; 

• informatie, kennis, onderzoeken en onderzoeksresultaten te verzamelen en te delen; 
samenwerkingsverbanden na te streven met andere gerelateerde belangenorganisaties. 
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2. Wie bestuurt de stichting? 
 
De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door: 
 

• hetzij het bestuur; 

• hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
 
 
 

Welke bevoegdheden heeft het bestuur? 
 

• Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen; 

• Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

 
 
 

Het bestuur bestaat uit: 
 

• Marcus Erasmus, vice voorzitter 

• Louis Meijer, algemeen bestuurslid  

• Jolanda Verhoef, secretaris 

• Raymond Haring, penningmeester 

 

De functie van voorzitter is op het moment van schrijven van dit beleidsplan vacant. 

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 
De activiteiten van de Stichting worden gepubliceerd op de website: www.laagfrequentgeluid.nl. 
  

http://www.laagfrequentgeluid.nl./
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3. Hoe wordt het vermogen van de stichting beheerd? 
 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  
 

• subsidies, donaties en andere bijdragen; 

• schenkingen, erfstellingen en legaten;  

• alle andere verkrijgingen en baten zonder verplichting. 

 

 

Hoe wordt het vermogen van de stichting besteed? 

 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de  stichting afgesloten. Op basis daarvan worden 
door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar 
opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur 
worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de 
website. 
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4. Resultaat en balans 2020, begroting 2021 
 
 

 

 

RESULTAAT 2020 EN BEGROTING 2021     

(in hele euro's)      

 begroting 2020   
resultaat 

2020   begroting 2021 

      

Inkomsten      

Giften  €                1.000    €            1.531      €               1.300  

Diversen  €                       -       €                     -       €                        -    

  €                1.000     €            1.531     €               1.300  

      

      

Uitgaven      

Bestuurskosten  €                    700    €               261   €                 600  

Website en internet  €                       -      €                     -      €                 250  

Bankkosten  €                    100    €               157      €                 175  

Diversen  €                    100     €                     -       €                 100  

  €                    900     €               418       €               1.275 

      

      

BALANS PER 31 DECEMBER 2020     
(in hele euro's) 
 
  31-12-2020   31-12-2019   

       

ACTIVA      

      

Banksaldo  €                   4.034     €            2.921    

Nog te ontvangen  €                       -        €                     -      

  €                   4.034        €            2.921    

      

PASSIVA      

      

Vermogen/reservering  €                   4.034   €            2.921   

Nog te betalen  €                       -       €                    -      

  €                   4.034    €            2.921    
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