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1.

Verslag van het bestuur

Sinds eind oktober 2017 bestaat Stichting M4M. Een locatie vinden is elke keer weer een
uitdaging, omdat er geen geld is om huur te betalen, moet de stichting het hebben van
liefdadigheid en bedrijven die een ruimte beschikbaar hebben en ter beschikking willen
stellen. Gelukkig kwam er via antikraak een lokaal in de oude Huishoudschool aan de
Diepenveenseweg beschikbaar. De stichting helpt en ondersteunt hulpbehoevende
gezinnen en (alleenstaande) moeders door middel van noodpakketten, waaronder een
babystart-, kleding- of speelgoedpakket.
Tevens worden er gezellige middagen en andere leuke evenementen georganiseerd
om even weg te zijn of niet na te hoeven denken over de dagelijkse zorgen.
Dit was de intentie en dit is ook werkelijk uitgekomen. Al de verhalen en emoties hebben
ons allen nog meer laten inzien hoe hoog de nood is.
De laatste maanden van 2017 en de eerste maanden van de stichting waren maanden
om nooit te vergeten. Wat is er een werk verzet en wat hebben we veel geleerd. Al deze
leermomenten nemen we mee naar 2018.
Het was niet makkelijk om fijne, lieve, betrokken, beschikbare vrijwilligers te vinden die
ook nog hun tijd kunnen geven aan onze doelgroep.
Met het hechte team van geweldige moeders, dat zich met heel hun hart hebben ingezet
om de minderbedeelde gezinnen een hart onder de riem te steken, gaat dit in 2018 ook
zeker weer lukken.
Eind 2017 moest de stichting helaas weer verhuizen, aangezien de antikraaklocatie
ontruimd moest worden. Via Ieder1 werd er een locatie in de wijk Borgele aangeboden.
Hier kan M4M tot maart 2018 blijven, zodat er nu wat extra tijd is om na te denken over
een volgende locatie. Hopelijk is die locatie dan voor een lange tijd beschikbaar en met
meer ruimte om verder te kunnen groeien.

2.

Activiteiten

Tijgervriendje
In 2017 is Tijgervriendje gelanceerd. Onze mascotte is werkelijkheid!
Het is een klein zacht vriendje om je te troosten, steun te geven en te helpen herinneren
dat je er mag zijn! De vriendjes kunnen als bedankje aan sponsoren en donateurs worden
geschonken of aangeschaft worden en het geld wordt weer besteed aan onder andere
de noodpakketten.
Livebingo
En natuurlijk hadden we de eerste livebingo via internet. Ook hier hebben we veel geleerd,
in ieder geval hoe we het niet meer moeten doen, een leermoment.
Sinterklaas
De sinterklaasactie van Anita van Tongeren heeft een vervolg gekregen. Anita van
Tongeren organiseerde de laatste jaren een sinterklaasdag inclusief cadeaus voor
kinderen van minderbedeelde ouders, maar door ernstige ziekte kon ze dat niet meer.
Stichting M4M heeft het van Anita overgenomen.
Bij de voedselbank zijn sinterklaaspakketten uitgedeeld aan de gezinnen die een
aanvraagbewijs konden overhandigen.
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Kerst
Door een specifieke donatie hebben we 10 Kerstpakketten kunnen maken voor gezinnen
die het relatief zwaarder hadden aan het eind van het jaar en het echt goed konden
gebruiken.

3.

Toekomst

In 2018 staan er weer vele diverse activiteiten gepland. De mommyverwendagen,
speciaal voor moeders die graag eens aandacht en tijd aan zichzelf willen besteden. Ook
zullen er gezellige bingoavonden met leuke prijzen komen. En natuurlijk het
sinterklaasfeest komt er weer. In het begin van 2018 zal de kalender klaar zijn en
gepubliceerd worden.
De stichting beschikt niet over eigen middelen en zal daarom ook in 2018 actief bezig
blijven met het zoeken naar inkomsten, door middel van statiegeldacties bij
supermarkten, het organiseren van Euromarktdagen, verkoopdagen van kleding die niet
in de noodpakketten kunnen. Elk initiatief om geld in te zamelen wordt serieus bekeken.
Momenteel worden er ook nog veel andere leuke zaken uitgewerkt. Ook hierover zal
meer worden gepubliceerd.

4.

Jaarrekening
2017

2018

Inkomsten
Inkomsten sponsering

€

862,00

€

0,00

Inkomsten donaties

€

223,42

€

0,00

Inkomsten noodpakketten

€

22,50

€

0,00

Storting bestuur

€

135,53

€

0,00

Stortingen tbv verzendkosten

€

361,40

€

0,00

Inkomsten Euromarkt

€

330,00

€

0,00

Totale inkomsten

€

1.934,85

€

0,00

Kosten promotie

€

143,66

€

0,00

Kosten verzendingen

€

490,51

€

0,00

Besteed aan doelstelling

€

806,92

€

0,00

Overige kantoorkosten

€

154,24

€

0,00

Reserves

€

339,52

€

0,00

Totale kosten/bestedingen

€

1.934,85

€

0,00

Bestedingen
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