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Voor u ligt het beleidsplan van Stichting M4M. Het plan is opgesteld in het kader van
de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

1. Algemene gegevens
De stichting is opgericht bij akte op 23 oktober 2017 en is statutair gevestigd in
Deventer.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor
de Veluwe en Twente onder nummer 69895775.
Het RSIN-nummer van de stichting is 858056367.
Stichting M4M
p/a Burg. Jacobsonstraat 19
7413 BL Deventer
Samenstelling van het bestuur:
Babette Jansen, voorzitter
Matthew Keijzer, penningmeester
Manita Toornent, secretaris
De website van de stichting is www.stichtingM4M.nl

Per jaar worden er ongeveer 170.000 kinderen in Nederland geboren. De meeste
ouders kunnen genieten van hun zwangerschap, met eventueel andere kinderen, en
zich verheugen op de komst van de baby(‘s). Helaas is dat niet voor iedere ouder
weggelegd. Door heel diverse zaken, o.a. financiële, fysieke en psychische problemen,
kan het zijn dat een ouder of ouders niet (goed) in staat is/zijn om de pasgeborene
een onbezorgde start te geven. Of geen kleding, speelgoed, leesboekjes en dergelijke
aan oudere kindjes kunnen geven.
Baby’s zijn er van nature op ingesteld een hechte liefdevolle relatie aan te gaan met
tenminste één persoon. Deze relatie biedt het kindje veiligheid, geborgenheid en
voldoening. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind,
met name in het eerste levensjaar.
Stichting M4M neemt deze ouders een stukje zorg uit handen. Het steuntje in de rug!

2. Doelstellingen
In nog geen jaar tijd zorgde Stichting M4M dat er meer dan 350 noodpakketten bij de
doelgroep; hulpbehoevende gezinnen en alleenstaande moeders, terecht kwamen. De
vraag naar hulp is alleen maar gegroeid.
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De stichting wordt niet alleen benadert door de doelgroep, maar ook door
zorgprofessionals en hulpverlenende instanties die de doelgroep begeleiden en goed
zicht hebben op waar hulp nodig is.
Het feit dat het grootste gedeelte van de noodpakketten naar gezinnen en
aanstaande moeders gaan met een ondersteuningsbrief van een instantie, laat zien
dat we ook daadwerkelijk gezinnen bereiken die onze hulp hard nodig hebben.
Het streven is om vanaf 2020 minimaal 1500 noodpakketten per jaar bij de doelgroep
te bezorgen.
Tevens worden de inzamelpunten voor het afgeven van goederen uitgebreid van
alleen Stedendriehoek naar meerdere regio’s in Nederland.
De jaarplanning wordt verder gecompleteerd met events voor ouders en kinderen om
hen nog meer het gevoel te geven dat zij er mogen zijn.
Een nog actievere fondsenwerving zal plaatsvinden om ieder kind een onbezorgde
start en glimlach te geven.
Vanuit het principe ‘moeders helpen moeders’, zamelt de stichting goede, gebruikte
baby- en kinderspullen in op zo’n 12 plaatsen in de Stedendriehoek. Dat versterkt de
sociale cohesie en draagt bij aan een duurzame samenleving. De spullen verdienen
een tweede leven.
Het M4Baby noodpakket bestaat uit een compleet babystartpakket van goede
kwaliteit met alle basisbenodigdheden die door de kraamzorg voor de eerste zes
maanden wordt geadviseerd. Met dit pakket is de eerste stap gezet om de baby te
verwelkomen.
Met het M4Kids noodpakket kan peuter, kleuter of ouder kind het hele seizoen er tiptop uit zien.
Voor de minderbedeelde gezinnen verzorgd de stichting events om ook hen een fijne
dag te bezorgen en een beetje ‘luxe’ toe te voegen.

3. Fondsenwerving
De fondsen bestaan uit donaties van o.a. bedrijven door middel van statiegeldacties
en het schenken van speelgoed en boeken, scholen door middel van marktjes,
particuliere giften.
Op de website kunnen op diverse manieren donaties worden gegeven:
www.stichtingm4m.nl
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4. Beheersing en besteding van fondsen en vermogen
De donaties worden onder andere besteed aan huur van de opslag, dozen voor de
noodpakketten, materialen die niet voldoende ingezameld worden, zoals luiers,
lakentjes, ondergoed, spenen.
De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Er zal niet meer vermogen
aangehouden worden dan nodig is voor de verwezenlijking van haar doel.
De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.
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