Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting MAX Maakt Mogelijk

Nummer Kamer van
Koophandel

2 7 2 8 6 3 7 8

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

Postbus 671, 1200 AR Hilversum

Telefoonnummer

0 3 5 6 7 7 5 4 0 9

E-mailadres

info@maxmaaktmogelijk.nl

Website (*)

www.maxmaaktmogelijk.nl

RSIN (**)

8 1 6 8 5 8 9 8 6

Actief in sector (*)

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp
Welzijn - Verzorging en opvang

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

wereldwijd

Aantal medewerkers (*)

4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Dhr M. Kroese

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Wensveen

Algemeen bestuurslid

G. Oosterhoff

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?

Het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van
mensen in de samenleving.
Om die doelstelling te bereiken initieert en realiseert de stichting projecten die de
leefomstandigheden van vooral ouderen substantieel verbeteren.

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?

De stichting realiseert projecten in diverse landen, met name Oost-Europa en als
speerpunt Moldavie. Maar ook projecten in Indonesie en landen in Afrika.
De projecten worden begeleid door lokale medewerkers die oa ook rapporteren over
de voortgang. Er worden het hele jaar door diverse tafeltje-dek-je projecten uitgevoerd.
Op twee lokaties zijn gaarkeukens die dagelijks een warme maaltijd verschaffen aan
enkele honderden ouderen. Levensmiddelenpakketten worden op diverse lokaties
uitgedeeld. Om de winter te kunnen overleven worden hout en kolen bij geselecteerde
armste ouderen afgeleverd. Gedurende 8 maanden per jaar worden huisjes
gerenoveerd en kachels hersteld of vervangen. Ook worden er nieuwe huisjes gebouwd
(zoals in Oeganda) bestemd voor oma's die voor hun kleinkinderen moeten zorgen om
dat de ouders zijn overleden. Of in het buitenland werken om een inkomen te verdienen.
In 2021 is tevens geld ingezameld voor de slachtoffers van de watersnood in Limburg.
In samenwerking met stichting "Oet de Drup"en in samenspraak met de burgemeester
van Valkenburg en lokale hulpverleners wordt de besteding van de gelden bepaald en
uitgekeerd.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De stichting ontvangt:
> Giften, donaties en eventueel subsidies
> Gelden verkregen uit erfstellingen of legaten
> Alle andere wettige middelen
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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).

De inkomsten worden besteed aan de diverse projecten die gepresenteerd zijn aan de
kijkers van het programma "MAX Maakt Mogelijk". Indien de donaties toereikend zijn,
worden de gelden ook besteed aan soortgelijke projecten in bij voorkeur hetzelfde land.
Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt bij voorkeur samen met lokaal werkende
organisaties en/of personen.
Een deel van het vermogen is op verzoek van het bestuur geoormerkt als
bestemmingsreserve, waarmee de intentie om projecten langdurig te willen uitvoeren
zichtbaar is gemaakt.
De gelden die nog niet werden uitgegeven zijn ondergebracht op diverse
bankrekeningen. Er zijn geen beperkingen m.b.t. de beschikbaarheid van de gelden.
Het saldo is direct opeisbaar.

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

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/wp-content/uploads/2016/08/S
TMMM-Beleidsplan-212223-24-6-22.pdf

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

Open

Het bestuur van stichting MAX Maakt Mogelijk voert de taken onbezoldigd uit. De
FTE's die voor stichting MAX Maakt Mogelijk werken, worden betaald volgens de
richtlijnen van de CAO Omroeppersoneel. Ze zijn in dienst van stichting MAX Maakt
Mogelijk.

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.

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

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/wp-content/uploads/2016/08/W
EB-STMMM-Jaarverslag-Verkort-2021-11-08-22.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

482.090

€

473.268

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

1.206.153

€

1.322.633

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

+
0

€
€

234.294

8.067.354

+
€

4.682.489

+

Totaal

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

8.301.648

€

+

155.450

+

€

1.729.103

€

1.951.351

Bestemmingsfondsen

€

6.455.237

€

2.859.368

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

117.308

Totaal

€

8.301.648

4.979.095

+
€

40.860

296.606

€

8.301.648

€

+
€

4.979.095

€

168.376

€

4.979.095

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

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

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

7.324.201

€

3417230

Nalatenschappen

€

182714

€

413284

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

2.468.432

+

€
€

0

16.300

+
0

€

€

+

€
€

7.506.915

+
3.830.514

+

+

€

9.975.347

€

3.846.814

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

6.153.594

€

2.666.182

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

178.978

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

269.154

265.548

€

107.863

6.601.726

€

3.039.593

3.373.621

€

807.221

+

+
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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.maxmaaktmogelijk.nl/wp-content/uploads/2016/08/W
EB-STMMM-Jaarrapport-2021-11-08-22.pdf

Open

