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Introductie 
Stichting MMID Foundation is een stichting van betrokken ontwerpers die met hun kennis en kunde en 
oplossingsgerichtheid graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit het principe van sharing and caring 
proberen zij zich daarvoor in te zetten.  
Het beleid dat de stichting heeft opgezet, om gestalte te geven aan de vorm waarin deze groep hun bijdrage voor zich 
ziet, is in dit beleidsplan beschreven. 
 

Achtergrond  
Vanuit MMID, een uniek no-nonsense ontwerpbureau met een onderscheidende integrale aanpak gevestigd in Delft 
(NL), Essen, Ulm en Lübeck (DE), is twee jaar geleden het initiatief geopperd om onze kracht, kennis en netwerk in te 
zetten voor situaties die via de commerciële weg hier geen toegang tot hebben. 
Hiervoor is in november 2014 de Stichting MMID Foundation opgericht, een stichting die is opgericht door en bestaat 
uit werknemers van MMID. Om donaties vanuit Duitsland eenvoudig mogelijk te maken is in Duitsland tevens een 
zuster-stichting opgericht. 
 
 

Doel 
Het doel van de MMID Foundation ligt besloten in twee kernwoorden: “Sharing” en “Caring”. 
 
Sharing 

 Het delen van waardevolle producten – ontwikkeld door MMID en haar klanten – met instellingen en 
personen in markten die via de commerciële weg hier geen toegang tot hebben. 

 Het delen van onze kennis en expertise in niet-commerciële projecten, die het algemeen nut dienen 
 
Caring 

 De zorg voor mensen die hulp nodig hebben in hun gevecht tegen ziekte of armoede, en slachtoffers van 
(natuur)geweld 

 De zorg voor natuur en klimaat 
 
 

Structuur van de MMID Foundation 
Voor de MMID Foundation is de volgende structuur opgezet.  
Het bestuur 

 Tom Kieboom, Voorzitter 
 Wilmer van Kampen, Secretaris 
 Bastiaan Soltész, Penningmeester 
 Caspar Steenhuijsen, Bestuurslid 
 Torsten Hindersin, Bestuurslid 

 
Verder is een aantal commissies gedefinieerd, elk verantwoordelijk voor bepaalde taken in de Foundation: 

 
The communications committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle informatie-uitingen en publicaties (bijvoorbeeld website, nieuwsbrieven 
en jaarverslag) 
 
The donations committee 
Deze commissie beoordeelt en evalueert inkomende verzoeken tot donatie, en beslist in toegekende ondersteuning. 
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The projects committee 
Deze commissie realiseert (innovatieve) ontwikkelprojecten die aansluiten bij de doelen van de Foundation en 
organiseert ondersteuning met kennis en expertise voor bepaalde projecten.  
 
De commissies worden bemand door vrijwilligers die zich betrokken voelen bij MMID foundation. Zij komen regelmatig 
bij elkaar en doen vanuit hun commissie-doel voorstellen aan het bestuur. 
 
Eens in de twee maanden is er een stichtingbrede bijeenkomst tbv het delen van ideeën en resultaten, en het 
benoemen van acties. 
 
 

Werven van fondsen 
We hebben drie stappen gedefinieerd om voldoende middelen te werven voor het realiseren van onze doelen: 

1. Werknemers van MMID + MMID 
We vragen medewerkers van MMID voor maandelijkse bijdragen aan de Foundation. Het MT van MMID doet 
haar bijdrage door alle donaties van medewerkers te verdrievoudigen 

2. Klanten van MMID: financiële ondersteuning 
het netwerk van MMID wordt benaderd om bijdragen aan de Foundation te vragen.  

3. Klanten van MMID: materiële ondersteuning 
Bepaalde klanten zullen ook gevraagd worden om in samenwerking met de Foundation producten 
beschikbaar te stellen in markten die via de normale wegen geen toegang hebben tot deze producten.  

 
In 2014 heeft de Foundation van MMID een start-donatie van €12.000 ontvangen. 
 
 

Donatiebeleid 
MMID Foundation wil direct impact hebben, het wil actie, ofwel het steunen van projecten en goede doelen. Het 
donatiebeleid is er op gericht om van de jaarlijkse inkomsten, het grootste deel in dat jaar ook te doneren; het streven 
is 70% van de jaarinkomsten hiervoor toe te wenden. De exacte verdeling per jaar is te zien in onderstaande financiële 
prognose.  
Naast deze jaarlijkse ondersteuning zijn bij de Foundation ook grotere projecten voorgesteld om te realiseren. Voor 
dergelijke projecten is het noodzakelijk jaarlijks geld te reserveren. Uitgangspunt is dat deze reserveringen 
daadwerkelijk gekoppeld worden aan projecten, die door de beoordeling van de donatiecommissie een positieve 
beoordeling mee hebben gekregen. 
Op dit moment hebben we één grootschaliger project gedefinieerd waarvoor naar verwachting in 2017 een groot 
bedrag nodig is. Ook dit is in de financiële planning te zien. 
 
 
Alle verzoeken voor ondersteuning worden beoordeeld door de donatiecommissie. Hiervoor is een evaluatiemethodiek 
opgezet. Een verzoek wordt gewogen op vijf criteria:  

1. Doelgebied van het verzoek: hoe goed sluit het doel aan bij de MMID Foundation 
2. Verwachte eindresultaat: hoe concreet en zichtbaar is het resultaat en bijdrage van de MMID Foundation 
3. De “1 + 1 = 3” factor: kunnen we onze kennis of netwerk inzetten om donaties waardevoller te maken 
4. Vertrouwen: hoeveel vertrouwen hebben we in de aanvraag, wordt het geld goed besteed 
5. Risico: hoe waardevol is het resultaat, in verhouding tot het risico? 
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Activiteiten 2015 (t/m juli 2015) 
Na beoordeling zijn momenteel donaties toegekend aan 5 goede doelen. Voor twee van deze doelen bieden we naast 
financiële ondersteuning ook ondersteuning met kennis en expertise. 
 

 Namaste Nepal Grotius:  € 500,- 
 

 Stichting Jarikin: € 50,- per maand 
 

 Meaningful Congo: bouw van een regen-watertank: € 1.000,- 
 

 Stichting ArcheNoah: Ontwikkeling van zadel voor therapie met gehandicapte kinderen: € 500,- 
 

 Stichting Lock me up / Free a girl: € 100,- 
 

 
 

 


