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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting EHEDG

Nummer Kamer van
Koophandel

2 4 2 9 0 3 6 5

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Gooimeer 1, 1411 DC Naarden

Telefoonnummer

0 6 3 0 1 4 3 1 8 9

E-mailadres

office@ehedg.org

Website (*)

www.ehedg.org

RSIN (**)

8 0 7 8 5 4 0 1 3

Actief in sector (*)

- Primaire sector - Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, meeste Europese landen, enkele landen in Amerika, Azie en APAC
4

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

3 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Ludvig Josefsberg

Secretaris

Matilda Freund

Penningmeester

Matilda Freund

Algemeen bestuurslid

Patrick Wouters (VP)

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doel St EHEDG een evenwichtig forum vormen voor leveranciers van apparaten en
installaties voor de productie van voedingsmiddelen, gebruikers en wetgevers voor het
bespreken van onderwerpen van hygiënische ontwerp om voedselveiligheid en
kwaliteit te stimuleren. Onder meer te verwezenlijken door: a. het ontwerpen en
publiceren van richtlijnen voor het hygiënisch ontwerp van apparaten, installaties en
gebouwen op basis van wetenschappelijke bevindingen. b. het ontwikkelen van
testmethoden zodat apparaten aan de EHEDG-richtlijnen voldoen en controle van de
testinstituten op de uitvoering van de testen; c. het in stand houden van een
certificatieschema voor apparatuur gebruikt in de voedingsmiddelen- industrie; d. het
harmoniseren van de richtlijnen met de Europese Unie, 3A, NSF, Cen, IDF en ISO; e.
veiligstellen van de inhoudelijke waarde van EHEDG, incl het juist gebruiken van het
handelsmerk en de logo's; f. kennisverspreiding door het organiseren van congressen,
studiedagen en workshops en website; g. het identificeren van deelgebieden waarover
nog onvoldoende informatie is verkregen en bevorderen van onderzoek in deze
gebeiden; h. vormen van een aanspreekpunt in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

EHEDG levert volgende diensten en services: - Manuals (zgn. ‘Guidelines’ voor
specifieke onderwerpen, relevant voor de productie, het verwerken en verpakken van
voedsel op industriële schaal). Deze worden, continue basis, door werkgroepen, met
vrijwillige ‘subject matter experts’ uit de voedingsmiddelen industrie, geschreven.
- Trainingen worden gegeven over hygiënisch engineering en ontwerp, gebaseerd op
de trainingsmodules obv de belangrijkste kennis uit de EHEDG-richtlijnen en EHEDGpublicaties. Deze worden op aanbod en aanvraag, gedurende het hele jaar, op
verschillende locaties (wereldwijd) geleverd.
- Testen en certificering van faciliteiten, machines en machineonderdelen; De
apparatuur wordt getest en gecertificeerd door geautoriseerde EHEDG-testinstituten,
verantwoordelijk voor de (op basis van de hygiënische design en enginering
beschreven manuals) erkende kwaliteitsnormen. EHEDG-certificering wordt
nagestreefd door fabrikanten die zich richten op het ontwerp van procesapparatuur die
die voldoet aan de hoogste hygiënische eisen. Jaarlijks vinden er bij 8 testinstituten
over de wereld, ca 300 tests (op aanvraag) plaats.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De fondsen voor EHEDG worden voor ca 90% verworven door middel van donaties.
EHEDG heeft drie verschillende soorten leden: individuele, bedrijfs- en instituutsleden.
De overige ca 10% aan inkomsten worden gegeneerd door de:
• Training royalties welke betaald worden over de trainingen (vanaf 10 deelnemers
betalen bij EHEDG aangesloten trainingsinstituten 5% van de deelname gelden aan de
Stichting EHEDG),
• EHEDG Certificaten,
• Verkoop van individuele Guidelines (aan niet leden).
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De verkregen middelen worden aangewend voor de productie en publicatie van de
manuals (de zgn Guidelines) en de overige hierboven genoemde doelstellingen,
diensten en services.
(Voor een nadere specificatie verwijzen we u graag naar de Staat van Baten & Lasten.)
Het vermogen van de St EHEDG wordt aangehouden op een Duitse bankrekening, bij
de Deutsche Bank, en twee Nederlandse rekeningen, bij de ING bank.

https://www.ehedg.org/footer-menu/disclaimer/

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur en de raad van toezicht krijgen geen beloning voor verrichte
werkzaamheden, wel kunnen zij op basis van declaraties een restitutie van de
gemaakte onkosten ontvangen.
Er is voor het personeel geen CAO van toepassing, beloning vindt plaats op basis van
marktconforme salariëring binnen de non-profit branche.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Elk jaar wordt het vermogen dat EHEDG verwerft wordt verdeeld over de gebruikelijke
vier doelen:
a. Om hygiënisch ontwerp en de naam van EHEDG te vergroten,
b. Om begeleiding te geven en het vergroten van technische capaciteiten,
c. Ondersteuning geven aan de producten en de communicatie strategie van EHEDG,
d. De samenwerking tussen de regionale secties vergroten.
Afgelopen jaar is, als gevolg van de Corona-pandemie, de organisatie van het Global
Event niet doorgegaan. Wel zijn de gebruikelijke werkgroepen en regionale secties
blijven werken aan de guidelines, trainingen en andere kennisoverdrachtssessies,
binnen de maatregelen welke als gevolg van de lockdowns van kracht waren. Dus vnl
via online sessies.
Het certificeren van voedselproductiemiddelen is op gelijk niveau gebleven, met in
achtneming van alle voorzorgsmaatregelen.
Daarnaast is de administratie / hoofdkantoor verhuisd van Duitsland naar Nederland.
Een transitie die gepaard ging met de installatie van nieuwe systemen en
werkmethodieken, betrekken van een nieuwe locatie, aanname van eigen personeel,
etc.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.ehedg.org/footer-menu/disclaimer/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

173.691

€

+
€

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

801.952

+
€

904.521

801.952

287.291

637.734

+
€

965.718

965.718

https://www.ehedg.org/footer-menu/disclaimer/

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

25.047

Totaal

€

965.718

31.627

€

+
€

€

36.150

925.025

+
€

€

+
€

€
792.027

904.521

925.025

€

91.446

€

925.025

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

106.741

€

Subsidies van overheden

€

0

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

0

€

Overige subsidies

€

0

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

873.530

€

881.514

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

0

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

0

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

134.542

€

+

€

+

€
€

0

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

980.271

1.016.056

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

79.718

€

Personeelskosten

€

60.149

€

Huisvestingskosten

€

7.000

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

13

Overige lasten

€

730.835

€

824.681

Som van de lasten

€

877.702

€

897.378

Saldo van baten en lasten

€

102.569

€

118.678

+

72.684

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.ehedg.org/footer-menu/disclaimer/

Open

