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Naam: Stichting Mundo Crastino Meliori
Opgericht 6 april 1977 door Mevrouw Christine Suze Foch-Moltzer, met de
door haar uitgesproken gedachte: For a better world tomorrow
Doelstelling
Het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland of
daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang borgen,
ongeacht politieke of religieuze richting.
Ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari
2008. RSIN 806257969
Postadres Postbus 2095, 3500 GB Utrecht
Bestuur
Mw Drs S.E. Bolier - Carp, voorzitter (2021)*
Mw Ir E.M. Carp, projecten (2022)
Mw Mr M.F.H. Loudon, secretaries (2019)
Dhr J Gesink, penningmeester (2020)
*einde zittingstermijn
Het bestuur van de stichting is samengesteld uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en een bestuurslid. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier
jaar.
In 2018 is het bestuur twee maal bijeengekomen, op 1 juli en 18 november 2018.
De samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd in 2018. Bestuurslid E. Carp
is herbenoemd voor een periode van vier jaar. De zittingstermijn van S. Bolier
Carp is verlengd met 1 jaar om de wisseling van benoemingstermijnen op elkaar
te laten aansluiten. Een schema is daartoe opgesteld; zie de jaartallen bij de
samenstelling.
Het bestuur heeft in 2018 een privacy verklaring opgesteld in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en deze op de website geplaatst.
De taakverdeling binnen het bestuur is gekoppeld aan de formele functies per
bestuurslid: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het vierde bestuurslid is
belast met de behandeling van aanvragen in samenwerking met een externe
beoordelaar. De stichting heeft geen personen in loondienst.
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Het bestuur heeft haar eigen functioneren geëvalueerd tijdens de vergadering op
18 november 2018. Ter sprake kwamen het financieel beleid, de samenstelling
van het bestuur en de tijdsbesteding. Dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd.
Als actiepunt heeft zij afgesproken mogelijke verbeterpunten inzake de naleving
van de FIN Code Goed Bestuur in 2019 te realiseren.
De stichting verleent jaarlijks een onkostenvergoeding aan de bestuursleden
binnen de daartoe wettelijk gestelde normen. Zij handelt daarin volgens een door
BDO opgestelde notitie voor MCM van 2 augustus 2016.
Activiteiten 2018
Om de gelden te besteden conform de doelstelling handelt zij volgens een door
haar opgesteld beleidsplan (zie samenvatting BIJLAGE), dat voor maximaal drie
jaar geldt (vastgesteld in 2017). Jaarlijks vinden twee aanvraagrondes plaats,
waarin voorgelegde projecten worden beoordeeld of zij in aanmerking komen
voor financiële ondersteuning vanuit het fonds.
In 2018 zijn er ongeveer 160 aanvragen gehonoreerd, waarvan 40% binnen
Europa.
Het grootste deel van onze ondersteuning gaat naar projecten in het onderwijs,
de gezondheidszorg en welzijn. Daarnaast draagt de stichting bij aan noodhulp,
natuurprojecten en cultuurprojecten met een maatschappelijke invalshoek.
Waar zij in het verleden organisaties meer algemeen ondersteunde, vraagt zij
tegenwoordig om een duidelijk omschreven project. Ze krijgt op deze manier
meer inzicht in het werkveld van de organisaties die ze ondersteunt. Alhoewel
organisaties ieder jaar opnieuw een aanvraag moeten indienen heeft zij met een
aantal klanten inmiddels een relatie opgebouwd wat tot een meer duurzame
samenwerking leidt. De manier waarop organisaties verantwoording aan de
stichting afleggen is daarbij een belangrijk criterium in de afweging om al dan
niet toe te kennen.
De prognose voor 2019 is om het uitgave beleid tenminste te handhaven.
De stichting is lid van de landelijke Vereniging van (charitatieve) Fondsen In
Nederland (FIN) en handelt overeenkomstig de gedragscode van het FIN.
Er zijn geen belangrijke en bijzondere bestuurlijke voornemens voor 2019 die
grote invloed hebben op de financiële positie en de baten en lasten over 2019.
Zie verder de toelichting op de jaarrekening 2018.
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BIJLAGE
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De stichting is een vermogensfonds en verwerft geen inkomsten van derden.
1.
2.

3.

4.

5.

Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen.
Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties
verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmprodukties,
studiereizen, proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en
festiviteiten, tenzij deze de doelstellingen van de stichting juist sterk
ondersteunen.
Binnen de statutaire doelstelling wordt geen enkele doelgroep
uitgesloten, maar wel extra aandacht gegeven aan ondersteuning
van kansarmen die in een minder bevoorrechte positie leven en aan
projecten die de kansen voor kinderen vergroten.
Het Bestuur kan het vermogen van de stichting niet ten eigen nutte
aanwenden. Bestuursleden nemen niet deel aan de besluitvorming
over projecten waarbij zij een persoonlijk belang hebben.
Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen een
onkostenvergoeding. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Behandeling van aanvragen
1.

2.
3.

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient een concrete,
schriftelijke, projectaanvraag te worden ingediend. Alleen
aanvragen voorzien van een projectplan met een begroting en
tijdsplanning worden in behandeling genomen.
Besluitvorming door het Bestuur ten aanzien van uitkeringen vindt
tweemaal per jaar plaats.
Aanvragen die na 1 mei worden ontvangen worden pas in december
door het Bestuur afgehandeld, en die na 1 november binnenkomen
pas in juni van het volgende jaar.
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