Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Max Foundation
3 4 2 1 9 4 3 3

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

World Trade Center, Strawinskylaan 503, A-toren, 5e etage. 1077XX Amsterdam
0 2 0 6 1 1 7 6 7 4

E-mailadres

info@maxfoundation.nl

Website (*)

https://maxfoundation.org

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 4 0 5 4 1 1 0

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Bangladesh, Ethiopie en Nederland

Aantal medewerkers (*)

8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

De heer J.E.R van Meent

Secretaris
Penningmeester

Mevrouw M.I. van Thienen

Algemeen bestuurslid

De heer N.G.M Terra

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 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?

Stichting Max Foundation heeft ten doel het inzamelen van fondsen om daarmee de
gezondheid van kinderen in lage- en middeninkomstenslanden op de meest effectieve
en duurzame wijze te 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?

Max Foundation draait programma's op het gebied van WASH (Water Sanitation
Hygiene) WASH & Nutrtion en WASH en Sexual &Reproductive health and rights (safe
motherhood). Ter verbetering van onze efficitiviteit testen we op continue basis nieuwe
methodes en innovaties. Onze implementaties zijn altijd snel en gericht. Indien nodig
passen we ons snel aan. Hiertoe zijn we goed in staat vanwege onze voordurende
leercycli. Onze programma's worden ontworpen op basis van beproefde methodes.De
Programma's zijn meerjarig en hebben bijna 3 miljoen kinderen bereikt.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Max Foundation ontvangt inkomsten vanuit donaties van stichtingen,
bedrijven en particulieren. Daarnaast ontvangt Max Foundation geld van institutionele
donoren.

03 van 06

1

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).

Transacties aan lokale partners worden uitsluitend verstrekt vanuit Stichting Max
Foundation Landenkantoor Bangladesh en Stichting Max Foundation Landenkantoor
Ethiopie. Beide staan onder supervisie van en worden bestuurd door het bestuur van
Stichting Max Foundation. Betaling aan lokale partners is nu nog veelal op basis van
activiteiten. Dit verandert in nabije toekomst naar 'Payment on results'. De
landenkantoren werken o.b.v een jaarlijkse begroting goedgekeurd door directie en
bestuur van Stichting Max Foundation.
Alle programma activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van
kinderen in Bangladesh en Ethiopie. Stichting Max Foundation beschikt alleen over
rekening courant rekeningen. Er wordt geen geld belegt of op een spaarrekening
geparkeerd.

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

Open

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

De bestuursleden werken onbezoldigd voor Max Foundation. De functies van het
personeel, inclusief directie, zijn gewaardeerd op basis van het Functieboek Goede
Doelen zoals opgesteld door Doede Doelen Nederland en Human Capital Group. Er is
geen CAO van toepassing op de arbeidsovereenkomsten. De beloning van directie is
flink beneden de richtlijnen van VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen). De
salarisschalen van personeelsleden volgen de lage adviezen van het genoemde
Functieboek.

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.

U vindt via deze URL een overzicht van onze verschillende focus gebieden:
https://maxfoundation.org/our-focus/
U vindt via deze URL een overzicht van onze verschillende programma's:
https://maxfoundation.org/programs/

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

https://maxfoundation.org/wp-content/uploads/2022/05/Max-Fo
undation-Impact-Report-2021.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

€

1.518.727

€

1.148.174

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

2.266.670

€

2.516.263

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

188.495

€

+
€

7.104.486

+
7.374.999

+
Totaal

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

€

7.134.120

+
€

3.785.397

3.664.437

270.513

€

7.134.120

€

+
€

€
6.945.625

€

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

3.348.723

Totaal

€

7.134.120

+
€

7.374.999

€

3.710.562

€

7.374.999

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

0

Nalatenschappen

€

€

85.000

Overige baten particulieren

€

39.197

€

13.899

Som van baten van particulieren

€

39.197

€

98.899

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

679.024

Som van de geworven baten

€

3.885.207

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

+

€

3.166.986

+

1.445.174

€

+

€

843.406

€

2.387.479

+

€

+
3.885.207

€
€

+
2.387.479
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

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

€

€

3.516.880

43.730

€

2.034.713

€

0

€

76.113

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

3.560.610

€

2.110.826

Wervingskosten

€

59.140

€

152.226

Kosten beheer en administratie

€

115.132

€

76.113

Som van de lasten

€

3.734.882

€

2.339.165

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

€

616.953

€

430.102

Saldo financiële baten en lasten

€

-29.365

€

0

Saldo baten en lasten

€

120.960

€

48.314

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.

+

zie URL naar jaarrekening

https://maxfoundation.org/wp-content/uploads/2021/06/Financi
alreport_Max-Foundation_2021.pdf

Open

+

