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Naam    Stichting Mundo Crastino Meliori 
  RSIN 806257969 

                 
Opgericht 6 april 1977 door Mevrouw Christine Suze Foch- Moltzer, met de door haar 
uitgesproken gedachte: For a better world tomorrow. 
 
Ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008. 
 
Postdres  Postbus 2095   

3500 GB  
Utrecht 

 
Doel   het verstrekken van uitkeringen aan instellingen, gevestigd in Nederland 

of daarbuiten, die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang 
beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. 

 
Bestuur   Mw Drs S.E. Bolier - Carp, voorzitter 
                 Mw Ir E.M. Carp, projecten 
  Mw Mr M.F.H. Loudon, secretaris 
  Dhr J.F. Gesink, penningmeester 
 
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: 
De stichting is een vermogensfonds en verwerft geen inkomsten van derden. 
 

1. Geen bijdragen worden verstrekt aan individuele personen. 
2. Eveneens worden geen bijdragen verstrekt aan restauraties 

verbouwingsplannen, inrichtingskosten, filmproducties, studiereizen, 
proefschriften en afstudeerprojecten, congressen en festiviteiten, tenzij 
deze de doelstellingen van de stichting juist sterk ondersteunen. 

3. 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.          

4. 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 direct of indirect persoonlijk belang hebben.  

5. Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen een onkostenvergoeding. 
De Stichting heeft geen personeel in dienst. 
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Bestuursverslag 2020 
 
De activiteiten van 2020 bestonden voornamelijk uit de beoordeling en besluitvorming 
van binnengekomen aanvragen met behulp van een in eigen beheer ontwikkelde 
database. In 2020 is voor een totaal bedrag van rond de 300.000 euro besteed aan 181 
projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen. De prognose voor 2021 is 
om het uitgave beleid tenminste te handhaven ondanks de Covid situatie. 
 
Financiële verantwoording 2020 
 
Baten   Dividenden en Coupons    310.369 

Gerealiseerde koersresultaten     83.142 
Kosten beleggingen   - 41.491 

  Netto beleggingsresultaat  352.020  
 
Lasten    Kosten accountant         4.235  

Bankrente         1.360 
Onkosten bestuur         6.000 
Onkosten secretariaat & administratie  13.486  

  25.081 
Saldo baten en lasten         326.939 
 
Giften verstrekt        300.075  
Retour/afboeking giften              9.300  
 
Saldo staat baten en lasten          36.164 
 
Jaarcijfers worden gecontroleerd door een gecertificeerde onafhankelijke accountant. 
 
 
Behandeling van aanvragen 
 

1. 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. 

2. Besluitvorming door het Bestuur ten aanzien van uitkeringen vindt 
tweemaal per jaar plaats. 

3. Aanvragen die 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. 


