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INLEIDING

Stichting MAX Maakt Mogelijk is opgericht in 2016 en heeft als doelstelling:
“Het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn van mensen in
de samenleving”
De stichting initieert en realiseert projecten in binnen-en buitenland, met name in Oost-Europa,
om de leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te verbeteren.
De focus ligt in het bijzonder op Moldavië, het armste land van Europa. Sinds 2017 worden in
Moldavië diverse kleine en ook enkele grote projecten uitgevoerd.

MISSIE

DOELSTELLING

Stichting MAX Maakt Mogelijk gaat de komende jaren

Stichting MMM heeft vaste donateurs. Deze donateurs zijn

zorgen dat zoveel mogelijk kwetsbare ouderen in

van groot belang voor de continuïteit van onze projecten.

menswaardige omstandigheden kunnen leven.

De komende jaren zal MMM zich focussen op de werving

Dit zal vooral worden gerealiseerd door het steunen

van nieuwe vaste donateurs, maar ook op het behouden

van projecten met name in Oost-Europa en enkele

van de bestaande donateurs. Vanwege een TV-special

andere landen. Onder anderen zal een grootscheeps

van Tijd voor MAX in februari 2020, waarbij het werk

renovatieproject worden uitgerold, waarbij krotjes worden

van Stichting MAX Maakt Mogelijk centraal stond, zijn er

STRATEGIE

opgeknapt, geïsoleerd en veilig gemaakt voor bewoning.

loop 2020 circa 10.000 donateurs ingeschreven, waarvan

Via publicaties op de website van maxmaaktmogelijk.nl

garanderen, worden hiervoor voldoende financiële

Tevens wordt sinds 2010 de jaarlijkse winteractie door

het grootste deel vaste donateurs die maandelijks een

en berichten op de MMM Facebookpagina kan de

reserves aangehouden.

levering van hout en kolen uitgevoerd en worden

bijdrage betalen.

stichting in contact komen met donateurs. Daarnaast
verstuurt MMM enkele malen per jaar een Nieuwsbrief

De lokale projectleiders die onze hulp ontvangen voor

Tevens is er de intentie om meer deskundigen te werven,

naar al haar abonnees die zich hiervoor hebben

de projecten worden waar mogelijk uitgedaagd om meer

die de stichting kunnen adviseren bij de praktische zaken

aangemeld.

zelfvoorzienend te zijn en daarmee niet jarenlang van wie

de armste mensen voorzien van maaltijden en/of
voedselpakketten.
MMM wil bereiken dat over 10 jaar de positie van ouderen

van een project. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de

in de diverse landen in Oost-Europa verbeterd is en

kassen en de verkoop van producten uit de kassen.

dan ook afhankelijk te zijn van geld. Dat kan hulp zijn met
Vanwege de samenwerking met Omroep MAX, kan de

een gift of een lening voor bijv. kassen, het begin van

zoveel mogelijk projecten zelfstandig kunnen opereren

stichting meerdere mogelijkheden om de donateurs

een veestapel zoals van schapen, koeien, het ontwikkelen

onder begeleiding van de lokale projectleiders.

te bereiken optimaal benutten, zoals in een tv-special,

van boomgaarden met fruit, enzovoorts. Als de lokale

de website “MAX Vandaag”, de radio-uitzendingen en

bevolking ziet wat de waarde is van eigen inzet, geeft dat

publicaties in MAX Magazine.

een duidelijke prikkel aan de motivatie en is goed voor
het zelfrespect.

Om beter te kunnen inspelen op de donateurs, kunnen

4 STICHTING MAX MAAKT MOGELIJK - BELEIDSPLAN 21-22-23

we hun geefgedrag meer inzichtelijk maken via het

Er zal veel aandacht zijn voor goede en heldere

softwarepakket in 2020 aangeschaft en werkzaam sinds

rapportages door lokale medewerkers naar stichting

begin 2021. Uiteraard zal de stichting de richtlijnen en

MMM. Het aansturen naar de zelfredzaamheid zal in fases

voorschriften nakomen van de AVP.

worden ingevoerd.

De stichting wil gedurende een langere periode financiële

Goede rapportages zijn van essentieel belang. Hiermee

zekerheid bieden, zodat goedlopende projecten kunnen

kunnen potentiële donateurs over de streep worden

rekenen op voldoende middelen voor 3-5 jaar. Tijdens

getrokken een financiële bijdrage te doen, zodat

deze jaren wil de stichting behulpzaam zijn in het vinden

doelstellingen kunnen worden behaald. Donateurs zullen

van een nieuwe sponsor en/of middelen om het project

zich meer betrokken voelen, als er informatie kan worden

(deels) zelfstandig voort te kunnen zetten. Om de

toegestuurd van wat zij hebben geholpen tot stand te

projectkosten voor een periode van 3-5 jaar te kunnen

brengen.
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VOORUITBLIK 2021-22-23

STERKTEN EN ZWAKTEN

WERKWIJZE EN STAPPENPLAN
Via onze contacten of aanvragen van kijkers wordt MMM een

STERKTEN

(maatschappelijk) probleem en of vraagstuk voorgelegd.

Stichting MMM is inmiddels 15 jaar actief, met name

land. Dit vergemakkelijkt het werken lokaal. Zoals

Er wordt besproken of MMM de helpende hand kan bieden

in Oost-Europa en focus ligt vooral op projecten in

bijvoorbeeld met het begeleiden en controleren van de

en hoe een eventueel project vorm gegeven zou kunnen

Moldavië, het armste land van Europa.

renovatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn lokale bouwteams

worden.

De Associatie MAX Face Posibilul is opgericht en er zijn

gevormd, met als mooie bijkomstigheid dat de mannen

hier twee medewerkers in vaste dienst. Deze medewerkers

dan niet naar het buitenland hoeven om een baan te

Indien mogelijk vanaf 2021: 2 x per jaar een bezoek aan de

hebben gebouwd aan een goed netwerk met diverse

vinden. Ze kunnen bij hun gezin blijven en eventueel ook

projecten in Moldavië door de coördinator van de Stichting

overheden.

de bejaarde ouders ondersteunen.

MMM. Contact onderhouden met medewerkers MFP en ook
met betrokkenen bij de diverse projecten en overheden.

Onze werkwijze betekent dat er een grondige kennis

Ook in andere landen dan Moldavië proberen we

is van de cultuur van land en volk en nog beter van de

zoveel als mogelijk samen te werken met bekende

Tevens 1x per jaar de medewerkers MFP uitnodigen naar

lokale verhoudingen. We zijn er trots op dat we als kleine

organisaties, zoals De Brug in Kosovo en Noord-Albanië

Nederland te komen voor uitgebreide besprekingen over de

maar actieve stichting ons dit eigen hebben gemaakt en

en Doe Iets Goeds in Albanië. Maar ook in Oekraïne,

projecten. Wij analyseren de werkzaamheden gezamenlijk

daardoor diverse projecten succesvol hebben weten af te

Bulgarije, Kosovo en Roemenië zijn goede contacten met

om daardoor tot verbetering van de aanpak te komen. Lokale

ronden.

organisaties op wie wij kunnen vertrouwen.

medewerkers worden gestimuleerd om opleidingen te volgen

Burgemeesters en presidenten van de Rayons zijn op

ZWAKTEN

de hoogte van de projecten en participeren in diverse

De prijzen van materialen zijn onderhevig aan fluctuaties.

2021-2022: Uitbreiding van de mogelijkheden van het nieuw

plaatsen op allerlei manieren.

Door krapte op de markten en omdat bijna alle producten

CRM systeem, zoals in kaart brengen geefgedrag donateurs

op het gebied van projectmanagement.

moeten worden ingevoerd uit diverse landen. Ook

en relatiebeheer van donateurs (bijvoorbeeld na ontvangst

Ook met de ambassadeur in Moldavië in Nederland is

hebben wij te maken met de schommeling van de koersen

grote bedragen) 1-2 keer per jaar zal een analyse door de

goed contact en zij is bereid om ons te adviseren en waar

en de afgelopen tijd de invloed van de Corona-pandemie.

CRM gegenereerd worden over de actuele status van het

mogelijk te helpen.

De begeleiding en controle van de diverse projecten vergt

project waarvoor gedoneerd is.

veel tijd en legt druk op de kleine personele bezetting.
De medewerkers in Moldavië spreken de taal

Er wordt aan gewerkt dat de bezetting wordt uitgebreid

CORONA-PANDEMIE

en kennen de gewoontes van de mensen in hun

en op volle sterkte komt.

Het jaar 2020 werd vooral bepaald door de wereldwijde
Corona-pandemie. Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft
aanvragen om hulpmiddelen van projecten uit diverse
landen ontvangen en gehonoreerd. De actuele situatie met
betrekking tot besmettingen en de noden als gevolg van de
pandemie wordt door de stichting nauwlettend gevolgd en
waar mogelijk wordt geholpen.
Via de aangekochte module “Nalatenschappen” kunnen
wij de registratie van testamenten en legaten gaan
vastleggen. Hierdoor krijgen we goed inzicht en creëren wij
mogelijkheden voor goede contacten met gevers, ook tijdens
proces dat een testament bij de notaris gaat passeren. En
zodra een testament tot uitvoering komt, is alle informatie per
direct oproepbaar, wat ten goede komt aan de afwikkeling
door de executeur en/of de familie van de overledene.

SLOT
Op de website www.maxmaaktmogelijk.nl zijn de
jaarverslagen en financieel jaarrapporten gepubliceerd.
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Holland

Stichting MAX Maakt Mogelijk
Media Park - Studio 21
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
KvK nr: 27286378

Postadres: Postbus 671
1200 AR Hilversum
Telefoon: 035-6775479
www.maxmaaktmogelijk.nl
info@maxmaaktmogelijk.nl

Rekeningnummer:
RSIN nummer: 816858986
IBAN: NL33 INGB 000 000 4567
BIC: INGBNL2A

