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De begroting 2017
De 1e begroting van Mary’s Meals Nederland. Tot nu toe was er niet zoveel behoefte aan
een begroting omdat de stichting nauwelijks aan de weg timmerde en er zo goed als
geen kosten werden gemaakt. Immers, bijna de gehele opbrengst aan donaties werd ter
beschikking gesteld aan MMI in Schotland ten behoeve van de voedselprogramma’s.
Met het vaststellen van het strategisch plan 2016-2020 (SP 2016) verandert evenwel het
beeld en de ambities van de stichting. De ambitie is om MMN te laten groeien in termen
van donaties. Om op deze manier vanuit Nederland een ons land passende bijdrage te
laten leveren aan het honger vraagstuk in de wereld. Een groter wordende en meer aan
de weg timmerende MMN moet ook haar financiën goed op orde hebben en daar hoort
bij het hebben van een door het bestuur vastgestelde begroting.
Inzicht en transparantie
Een begroting geeft inzicht in de verwachte donaties en verwachte kosten, mede op
basis van een vergelijking met het voorgaande jaar. Op basis van deze begroting kunnen
wij ook duidelijkheid verschaffen aan onze donateurs over onze plannen, de kosten en
de verwachtte overdrachten die wij kunnen doen aan MMI ten behoeve van de
schoolvoedsel programma’s. Ook voor de lopende erkenningsaanvraag als “ erkend goed
doel” bij het CBF ( Centraal Bureau Fondsenwerving) zoals aangekondigd in ons
strategisch plan, is een begroting (terecht) een eis.
De Jaarrekening is evenals die over 2016 opgesteld door administratiekantoor Klariks te
Erp.
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Toelichting op de begroting
De Baten / Donaties
De omvang de donaties groeide het laatste jaar tot 112.000 euro. Meer nog dan de
prognose van 100.000 zoals opgenomen in het strategisch plan. Dat was mede te danken
aan een eenmalige grote donatie van 20.000.
Raming van de donaties 2017
Voor het ramen van de verwachte omvang van de donaties voor 2017 is uitgegaan van
het SP 2016. Te weten 150.000 verhoogd met de prijsstijging in 2017 van de kosten van
het voedselprogramma’s met 7,5 % naar 15,60 euro per kind per schooljaar. Dat zal
geen geringe opgave zijn. Wij gaan er overigens min of meer vanuit dat onze donateurs
hun donaties voor zover die gerelateerd zijn aan scholen en of kinderen zullen
aanpassen aan de gestegen kosten. Naar schatting is betreft dat 100.000 van de
verwachte baten. De geraamde donaties stijgen dan naar 157.500 euro. Om dat doel te
realiseren is het absoluut noodzakelijk dat wij maximaal doorgaan met het uitvoeren
van de voornemens zoals beschreven in het SP.
Kerstkaarten
De voor het eerst in 2016 gestarte actie met de verkoop van kerstkaarten had als doel
om de naamsbekendheid van MMN te vergroten. Als bijvangst is er ook nog een geringe
netto opbrengst. Alle reden om hier in 2017 een vervolg aan te geven.
De lasten.
De geraamde lasten spreken grotendeels voor zich. De kosten voor het besturen van de
stichting zijn bijzonder laag. Belangrijke reden daarvoor is dat wij geen kantoor houden
en alle bestuursleden als vrijwilliger hun werk doen en hun (reis)kosten veelal voor
eigen rekening nemen. Het is niet reëel om daar ook voor 2017 vanuit te gaan vandaar
een stijging naar 250,-. Het administratiekantoor Klariks in Erp stel pro-deo de
jaarrekening op. De post is niettemin p.m. opgenomen om te laten zien dat wij ons ervan
bewust zijn dat hier kosten mee gemoeid zijn.
Bijdrage kosten strategische conferentie MMI in Schotland
MMI vergoedt de kosten van deelname van 1 bestuurslid per land. In 2017 zouden wij
daarmee kunnen volstaan.
Drukkosten
De drukkosten vallen lager uit. Wij gaan er van uit dat er alleen folders moeten worden
gedrukt. In 2016 zijn er ook posters gedrukt. Dat hoeft in 2017 niet. De kerstkaarten
bedruipen zichzelf.
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Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden door een bestuurslid opgesteld en digitaal verspreid. Dat
gebeurt 4 x per jaar. Donateurs die niet over een emailadres beschikken krijgen de
nieuwsbrief thuisgestuurd.
Onvoorzien
In 2016 betrof dit het maken van banners voor MMN ten behoeve van manifestaties.
Voor 2017 is een reservering opgenomen.
Portokosten
Bijna alle correspondentie gaat per mail. De portokosten worden gemaakt t.b.v. het
verzenden van nieuwsbrieven aan donateurs zonder bekend e-mailadres.
Registratie CBF
De grootste post aan deze kant van begroting betreft de kosten voor de erkenning van
MMN door het CBF. Het CBF is zoals bekend het Centraal Bureau Fondsenwerving. In het
SP 2016 hebben wij aangegeven dat MMN de doelstelling van 1.000.000 aan donaties in
2020 alleen kan halen als onze naamsbekendheid (veel) groter is. Voorwaarde daarvoor
is dat potentiele donateurs MMN kunnen vinden op alle bekende websites voor goede
doelen. Erkenning van MMN als goed doel naast de ANBI status is daarvoor van belang.
Evenals registratie in de kennisbank van de stichting filantropie. Een beetje zonde van
het geld is dat wel maar het CBF ontwikkelt zich als “de” bewaker van de goede doelen
in NL. Vragen van potentiele geldgevers over de vraag of MMN en waarom niet erkend is
als goed doel door het CBF roepen wellicht toch vragen op over de status van MMN. De
concurrentie in goede doelen land is heel groot. Bij zelfs maar de geringste twijfel maken
potentiele geldgevers en zeker grote geldgevers, een andere keuze. De kosten zijn
afhankelijk van de hoogte van de donaties. De bijdrage is tot 500.000 aan donaties 500,-.
per jaar.
Ontwikkeling onderwijsmateriaal voor m.n. basisonderwijs
Een van de belangrijkste onderwerpen uit het SP betreft de ontwikkeling van materiaal
t.b.v. het basisonderwijs. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt Het is daarom
ook nog niet duidelijk hoeveel kosten er aan verbonden zijn. Willen wij hierop kunnen
inzetten dan moeten wij wel een aanbod hebben voor 1 april van dit jaar omdat tegen
die datum scholen hun goede doel voor het schooljaar 2017-2018 moeten kiezen.
Voorlopig is hiervoor 500,00 euro gereserveerd.
Overhead
De overhead als % van de donaties komt volgens deze begroting in 2017 uit op 1,33 %
(2016=1,23%). Voor geheel MMN mag die niet hoger zijn dan 7%. Het is onze inzet dan
ook om de overhead zo laag mogelijk te houden. Met onze overhead geven wij in de
sector het goede voorbeeld. Wij merken hier overigens nog wel op dat het meer van
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belang is ons in te zetten om de baten te verhogen dan de kosten nog verder om laag te
krijgen.
Afdrachten aan MMI
Wij dragen de door ons ontvangen donaties na aftrek van de kosten af aan MMI in
Schotland voor de bekostiging van de voedselprogramma’s van de door MMN
geadopteerde scholen. Dat zijn per ultimo 2016 11 scholen. Het SP 2016 voorziet voor
2017 een groei naar 17 scholen. Met ruim 10.000 leerlingen. De afdrachten aan MMI
zullen m.i.v. 2017 geschieden onder aftrek van onze overhead met het percentage als
genoemd te weten 1,33 %. Dus : aantal leerlingen x ((15,60 x 98,67%)= 15,41 euro.

Totaal overzicht 2017 van de MMN scholen, de benodigde donaties en de
geraamde afdrachten aan MMI
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