Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Medical Mission International
3 4 1 8 7 1 6 9

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

Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp

Telefoonnummer

0 2 3 5 6 2 5 3 8 9

E-mailadres

info@mmi-nl.org

Website (*)

www.mmi-nl.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 3 6 2 7 6 2

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Gezondheid - Genezing en zorg
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Afrika en Azi:e

Aantal medewerkers (*)

0

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

Joseph Lam

Secretaris

Ruth Kendrick

Penningmeester

Eileen Lewis

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

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?

Gezondheid, genezing en het geven van hoop zijn de hoofddoelstellingen van Stichting
Medical Mission International: een doortastende en effectieve benadering van
liefdadigheid die zich inzet voor de verbetering van individuele levens en
gemeenschappen in de eenentwintigste eeuw.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van MMI komen overeen.
Met de werkzaamheden van MMI wordt het algemeen belang gediend. Medical Mission
International is voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling
in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

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 activiteiten van MMI zijn gericht op het bieden van hulp door plaatselijke
charitatieve instellingen en medische hulpdiensten verder uit te bouwen en te
verbeteren.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De fondsen die voor de activiteiten van de Stichting noodzakelijk zijn worden voor het
overgrote deel verworven door middel van donaties van individuele donateurs,
schenkingen, erfenissen en legaten.
Om de programma’s en projecten die de Stichting steunt onder de aandacht te brengen
van het grote publiek, wordt gebruik gemaakt van het zenden van brieven aan
(potentiële) donateurs. In deze brieven wordt een uiteenzetting gegeven over de locale
situatie waarin de kinderen en hun families in het betreffende (meestal) derde wereld
land zich bevinden en wordt aan de (potentiële) donateurs een bijdrage gevraagd voor
het project dat door de Stichting wordt ondersteund. Dit soort acties worden op basis
van regelmaat uitgevoerd.
Daarnaast wordt er regelmatig telefonische fondsenwerving gepleegd. Dit heeft ten
doel bestaande donateurs voor te stellen een machtiging voor periodieke donaties af te
geven. Deze acties worden uitgevoerd om het de donateur gemakkelijker te maken om
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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.

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

Aangezien de activiteiten van de Stichting een ‘not for profit’ doelstelling heeft, worden
de geworven fondsen na aftrek van kosten zo snel mogelijk aangewend. Van enig
vermogensbeheer is dan ook geen sprake.
Medical Mission International maakt deel uit van “MMI Mednet’ waarin de overige
Europese fondsenwervende organisaties van Medical Mission International zijn onder
gebracht

www.mmi-nl.orgl/anbi

Open

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding
voor hun diensten.

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.

www.mmi-nl.org/anbi
www.mmi-nl.org

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

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

€
€

273

€

+
€

135.023

+

Totaal

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

114.744

+
€

109.538

117.077

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

5.206

Totaal

€

114.744

135.295

+
€

117.077

272

€

114.744

€

+
€

€
114.471

109.538

+
€

135.295

€

18.218

€

135.295

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

12.000

Overige baten particulieren

€

328.348

Som van baten van particulieren

€

340.348

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

1.423.017

Som van de baten

€

1.763.365

€

+

+

€

48.260

€

340.625

€

388.885

€
€

0

+

+
0

€

+

€

1.382.251

€

1.771.136

+

06 van 06

3

Staat van baten en lasten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

154.785

176.501

Anders, namelijk (vul hier in)

Verstrekkingen in natura

€

1.423.017

€

1.382.251

Besteed aan doelstellingen

€

1.577.802

€

1.558.752

Wervingskosten

€

163.109

€

207.274

Kosten beheer en administratie

€

20.518

€

21.500

Som van de lasten

€

1.761.429

€

1.787.526

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

1.936

€

-16.390

Saldo baten en lasten

€

-7.539

€

-25.686

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.

+

+

€

De overige baten betreffen schenkingen in natura in de vorm van hoeveelheden
farmaceutica (medicijnen).
De verstrekkingen in natura betreffen verstrekte medicijnen en andere medische
goederen.

www.mmi-nl.org/anbi

Open

+

+

